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ministerio das relacoes exteriores -





sintese 
1 . 0 Presidente Ernesto Geisel afirma, 

em Assun~iio, que o Tratado de Amizade e 
Coopera~iio Brasii-Paraguai, assinado 

em dezembro, tern raros precedentes no historic 
das rela~oes internacionais e expressa bern a 

medida do concordoncia de pontos de vista entre 
os signatarios. Acentua que Brasil e Paraguai 
diio um "exemplo de desenvolvimento solidorio 

que, no mundo de hoje, ja niio deve ser uma 
op~iio, mas um mandamento". Em resposta, o 

Presidente paraguaio, Alfredo Stroessner, ressalta 
que o Tratado de Amizade e Coopera~iio 

"ha tenido una feliz culminaci6n mediante Ia 
probada amistad existente entre nuestros 

gobiernos y nuestros pueblos, lo que 
resulta digno de escribirse con letras de oro 

en las paginas mas brillantes de los anales 
americanos". Durante a estada do Presidente 

Geisel em Assun~iio, ah!m do Tratado, 
siio assinados o contrato pelo qual a Eletrobras 

concede 3,5 bilhoes de dolores a ltaipu 
Binacional e o Protocolo Adicional ao Tratado de 

Limites de 1927; e aprovado o Plano Diretor 
de lntegra~iio dos Sistemas de Transportes 

Brasii-Paraguai. Em cerimonia de forte conteudo 
emocional, o Presidenre Geisel devolve ao 
Governo do Paraguai o Livro de Ouro, de 

elevado valor hist6rico para o povo paraguaio. 
Homenageado pelos anfitrioes, Geisel recebe 

as chaves de Assun~iio e a principal 
condecora~iio paraguaia, o Grande Color 

Marechal Francisco Solano lopes. 
P6ginas 5 a 21; 162 a 166; e 173. 

2. Declare o Presidente Ernesto Geisel, em dis
curso a Na~iio, em 9 de outubro de 1975, que 
os problemas economicos mundiais - crise ener
getica, infla~iio e disturbios no balan~o de paga
mentos dos poises em desenvolvimento - levaram 
o Governo brasileiro a tomar medidas de preven
~iio e defesa, entre as quais, redu~iio do impor
ta~iio de superfluos, incentivo a exporta~iio (tanto 
de produtos de base como de manufaturados), 
expansiio das linhas de cn!dito dos bancos oficiais 
aos exportadores, incentivo a pesquisa de outras 
formes de combustiveis (61cool e xisto) e cres
centa explora~iio do petr61eo nacional. Quanto a 
este ultimo setor, o Presidente anuncia a autori
za~iio a Petrobras para celebrar, com empresas 

estrangeiras, contratos de servi~os para explora
~iio de petr6leo, com cl6usula de risco por parte 
do exploradora, sem quebra do regime de monop6-
lio do empresa estatal brasileira. P6gina 23. 

3. Em sua mensagem de fim de ano a Na~ao, o 
Presidente Ernesto Geisel aponta o Acordo Nuclear 
Brasil-Republica Federal do Alemanha como o fato 
de maior repercussiio interne e externa do a~iio 
diplom6tica brasileira em 1975. Diz o Presidente 
que o Acordo "marcou, para a economic brasileira, 
o limier de uma nova era e, no ambito mundial, 
mostrou a determina~iio e a moturidade com que 
o Brasil sabe conduzir-se no defesa dos interes
ses nacionais, imune a pressoes descabidas". 
Como outras realiza~oes do diplomacia brasileira 
em 1975, menciona o estreitamento das rela~oes 
com poises do America latina e Africa. P6gina 31. 

4. "Siio os mesmos os principios que balizam 
o comportamento internacional do Brasil 
e do Gabiio: a niio-interven~iio, o 
direito a autodetermina~iio dos povos, 
a igualdade juridica dos Estados - fundamentos 
todos indispensaveis mesmo a mera 
convivencia entre na~oes", destaca o 
Presidente Ernesto Geisel em 
seu discurso ao Presidente do Gabiio, 
Albert-Bernard Bongo, que visitou o Brasil em 
outubro. A crescenta que 
"o Brasil e o Gabiio gozam de 
condi~oes amplamente favoraveis. Somos 
poises vizinhos que o Atlontico une no 
mesma latitude. E este paralelismo geogr6fico 
estende-se e aprofunda-se em 
experiencias h ist6ricas semelhantes e em 
identica mane ira de encarar o futuro". Em seu 
discurso, o Presidente gabones observe que o 
Brasil e o Gabiio tern destino comum 
e elogia o modelo brasileiro de desenvolvimento 
economico. Paginas 37 a 45; e 139 a 141. 

5. Os la~os entre Brasil e tres poises europeus 
- Grii-Bretanha, Fran~a e lt6lia - ficam mais 
estreitos, em novembro, como consequencia do 
viagem do Chanceler Azeredo do Silveira a lon
dres, Paris e Roma, durante a qual sao mantidq,s 
relevantes negocia~oes e formalizados diversos 
instrumentos de coopera~ao. Com a GrO-Bretanha, 
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o Brasil assina um Memorandum de Entendimento; 
com a Fran~a, acerta a cria~ao de uma Grande 
Comissao de Competencia Gerol e firma um Acordo 
Maritima; e com a ltalia, constitui um Mecanisme 
de Consulta em nivel ministerial e uma Comissao 
Empresariol. Para o Chanceler brosileiro, o Me
morandum com os britanicos "obre omplo leque 
de areas nos quais nosso coopero~ao economica 
pode desenvolver-se com elevodos beneficios reci
procos". A Grande Comissao servira de quodro 
para exome das relo~oes Brosii-Fran~a em gerol. 
Silveira acha abrangente a intensifico~ao do inter
cambia com a ltalia, um ponto de partido do 
comercio brosileiro com o resto do Europa, o que 
"muito podera contribuir para o refor~o dos lo~os 
que unem o Brasil a Europa Ocidentol". Pagi
nas 47 a 76; e 143 a 147. 

6. Tres documentos definem a pos1~ao brasi
leira sabre a Questa a do Palestine. Os do is pri
meiros sao as decloro~oes de voto do Brasil no 
ONU a respeito de dois projetos de Resolu~ao: o 
que troto do "reconhecimento dos direitos do 
povo polestino a outodetermino~ao e a sobera
nio"; e o que "declare o sionismo como umo forma 
de rocismo e de discrimino~ao racial". 0 terceiro 
documento e o texto do interven~ao do Delegodo 
brosileiro no Assembleio Gerol do ONU que opro
vou a portilho do Palestine e a crio~ao do Estodo 
de Israel, em 1947. Pagino 79. 

7. Durante suo estodo em limo, em 
novembro, o Chonceler Azeredo do Silveira folo 

dos perigos do rodicolizo~Cio num "mundo dividido 
entre no~oes oltomente desenvolvidos contra a 

moiorio de no~oes cronicomente subdesenvolvidos". 
Entende Azeredo do Silveira que a rodicolizo~ao 
dos posi~oes entre poises ou grupos de poises 

"desencodeio groves crises politicos e economicos 
internocionois, corrompe o precario equilibria de 

poder em que repouso a ilus6rio paz em que 
vivemos e otinge, em seu percurso, o mundo 

inteiro". Soliento que "Brasil e Peru estao no 
vonguordo dos poises que reivindicom um 

trotomento internocionol odequodo para 
solucionor os problemas que afetom o mundo em 

desenvolvimento". Aindo em limo, o Chonceler 
Azeredo do Silveira preside a oberturo do Ill 

Reuniao do Comissao Misto Brasil-Peru; firma dois 
documentos diplomaticos; e condecorado com a 

Gra-Cruz do Ordem do Sol do Peru; e visito a sede 
do Pacta Andino. Paginos 83 a 91; e 156 a 158. 
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8. 0 ponto alto da vis ito, ao Brasil, em novem
bro, do Ministro d~s Relo~oes Exteriores da Re
publica Federal da Alemanha, Hans-Dietrich 
Genscher, foi a troca de Notos pondo em vigor o 
Acordo Nuclear Brasil-RFA, assinado em Bonn, em 
junho de 1975. No solenidade de troca de Notas, 
o Chanceler Azeredo da Silveira diz que "o Go
verna brasileiro se felicito por hover escolhido a 
Republica Federal do Alemanha como parceiro 
principal para a grande torefa que e 0 desenvol
vimento da energia nuclear para fins pocificos 
em seu territ6rio". Ao firmor, com Silveira, um 
protocolo sabre coopera~Cio finonceiro, Genscher 
assinala que o Brasil sabe dar boa aplico~ao aos 
creditos estrangeiros. Paginas 93 a 106; 158 a 
161; e 174. 

9. Na Conferencia Economica lnternacional, em 
Paris, o Ministro dos Rela~oes Exteriores, Azeredo 
da Silveira, manifesto o receio de que uma inter
preto~ao restritiva do universo etico e cultural 
- imprecisomente chamado de Mundo Ocidentol -
possa alienor os poises de menor copacidode de 
resistencia e leva-los a se afostar do sistema. 
"Porque nao queremos que isso ocorro, nao tem 
foltado nem os esfor~os nem os olertas reiterados 
de parte dos poises menos desenvolvidos, certa
mente mois lucidos para o perigo, porque mais 
vulneraveis que os poises desenvolvidos", pondero 
Azeredo da Silveira, chomando aten~ao para o fato 
de que o Brasil comporece a Conferencio de Paris 
"sem preconceitos, disposto a exominor com lim
pidez os componentes do crise atuol para tirar as 
conclusoes adequadas a sua efetiva solu~ao, no 
beneficia geral". Pagina 109. 

10. Convidodo pela Camara dos Deputodos 
para obordar, no Poinel de 
Assuntos lnternocionois, o tema 
0 Brasil e a Nova Ordem International, 
o Chanceler Azeredo da Silveira 
prego a necessidade de se aceitar a reolidade 
internocionol tal como se apresenta e 
de se harmonizarem os interesses Norte-Sui, 
condi~oes essenciais para inicio de um 
processo de reversao nos atuois tendencies 
internocionais e fortalecimento do 
universo ocidental. No mesmo Paine!, 
o Chefe do Departamento da 
Africa, Asia e Oceania do ltomoraty, 
ltalo Zappa, discorre sabre a realidade mundial 
e o exercicio do poder. Paginas 115 a 126. 



geisel: acordos 
Discursos do Presidente Ernesto Geisel com 0 paraguai 

e do Presidente paraguaio, Alfredo Stroessner, 

em Assun~ao, em 4 de t 101. d t 
ass~~~;~r~rododeTr~:~~~ ~: em raros prece en es 

Amizade e Coopera~ao Brasii-Paraguai e do Protocolo Adicional ao Tratado de limites de 1927 

geisel 

Excelentfssimo Senhor 
Presidente da Republica do Paraguai, 
General-de-Exercito D. Alfredo Stroessner, 

A cerimonia a que neste momento presidimos 
vern coroar, como Vossa Excelencia tao bern acen
tuou, a serie de atos da maior significa~ao que 
tern marcado minha visita oficial a Republica do 
ParaguaL Sintetiza eta, no sentido profunda dos 
instrumentos aqui firmados ou entregues, o vasto 
campo de entendimento felizmente existente entre 
nossos pafses, a moneira construtivo com que sao 
focalizados os temas de interesse comum e o es
pfrito criador que preside a nossa colabora~ao 
recfproca. 

A celebra~ao, entre nossos Governos, do Tratado 
de Amizade e Coopera~ao e uma demonstra~ao 
viva de como paraguaios e brasileiros, que com
partem dos mesmos anseios de progresso econo
mico e social, se sentem unidos, dentro dos para
metros de eqiiidade, justi~a e respeito mutua que 
governam as rela~oes entre nossos pafses. Sabre 
a solido base jurfdica que o Tratado vern criar 
assentor-se-a, agora, toda a estrutura do in1ulgar 
ediffcio de coopera~ao que vimos construindo. 

A amplidao desse acordo-quadro, que encontra 
raros precedentes na hist6ria das rela~oes inter
nacionais, do bern a medida da concordoncia de 
pontos de Vista entre OS signataries quanto a 
convivencia pacifica, ao respeito a soberania e 
a maxima explicita~ao das coincidencias esse'nciais 
de nossas posi~oes. 0 Tratado vem, por um lado, 
ordenar e, por outro, suscitar iniciativas multi· 
plas nos campos das rela~ies politicas, econO.. 
micas, cientificas, tecnicas, culturais e turisticas 
alem de outros mais. A Comissao Geral de 
Coopera~ao e Coordena~ao Brasileiro-Paraguaia, 
por ele institurda, sera 0 instrumento fundamen
tal para o fortalecimento da coopera~ao entre 
os dois parses, ao analisar e acompanhar os as
suntos de interesse comum e propor, a urn e 
outro Governo, as medidas que julgar pertinentes. 

renovado impulso ao crescente intercumbio 

0 crescenta intercombio comercial entre nossos 
parses recebe renovado impulso; as rela~oes finan
ceiras revigoram-se pela disponibilidade de novas 
linhas de recursos a serem estabelecidas; a coo
pera~ao cultural, tecnica e cientrfica, ja ampla e 
diversificada, encontra novas formas e campos 
de a~ao novos. 

5 



identidade de posi~iies quanto a livre 
navega~iio em rios internacionais 

A coincidencia de criterios em rela~ao ao apro
veitamento dos recursos naturais e reafirmada, 
bern como a traditional identidade de posi~oes 
quanto a livre navega~ao dos rios internacionais 
do Bacia do Prato, e ao aproveitamento dos mes
mos rios, de acordo com a Declara~ao de Assun
~ao, de 3 de junho de 1971. Essa identidade de 
posi~oes e expressa, tambem, pela ratifica~ao dos 
objetivos e propositos enunciados no Tratado de 
ltaipu e em seus anexos, protocolos adicionais, 
notas diplomaticas e demais instrumentos que 
dele decorrem. 

Por outro lado, Senhor Presidente, o Paraguai e 
o Brasil, pelo Tratado que ora se assina, adotam 
solu~ao pioneira para uma questao que vern sendo 
ainda objeto de estudos e discussoes por parte 
do comunidade internacional, no ambito do Con
ferencia das Na~oes Unidas sobre o Direito do 
Mar: a do justa harmoniza~ao de interesses entre 
poises sem litoral e poises costeiros. Tal enten
dimento, aqui em bases bilaterais, tera, sem duvi
da, importante ressonancia, antecipando-se como 
uma formula equanime e promissora, que possa 
servir de inspira~oo e estimulo para uma a~oo 
concertada naquele foro international. 

paraguai tem acesso ao mar e pode pescar 
na costa brasileira 

Pelo presente Tratado, ficam reiteradas as bases 
do reconhecimento, pelo Brasil ao Paraguai, do 
livre acesso ao mar e desde o mar, atraves do 
territorio brasilei ro, abrindo-se-lhe ademais, a 
este pais, o caminho para a explora~ao de re
cursos vivos do pesca no zona maritima sob juris
di~ao e soberania brasileiras. 

0 Protocolo Adicional ao Tratado de limites de 
21 de maio de 1927, que ora se firma, constitui 
demonstra~ao cabal dos vinculos fraternos de 
boa vizinhan~a que nos unem e permitem, assim, 
alcan~ar entendimento efetivo e sereno sobre 
todos os aspectos de nossas rela~oes. 0 Proto
colo e mais uma demonstra~ao exemplar e irre
torquivel do respeito de ambos OS Governos as 
estipula~oes consagradas em atos internacionais 
de que sao partes, e do alto espirito com que 
timbram em orientar suas rela~oes. 
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a importancia do emprestimo da eletrobrcis 
a itaipu 

0 contrato firmado entre a ltaipu e a Eletrobras, 
pelo qual esta empresa brasileira concede a anti
dade binational creditos no montante de 3 bi
lhoes e 500 milhoes de dolores, atesta nao so
mente a decisao de ambos os signatarios do 
Tratado de ltaipu de continuer a implementa-lo, 
com animo decidido, dentro dos menores prazos 
possiveis, mas tambem a alta prioridade que os 
Governos do Brasil e do Paraguai conferem ao 
grande empreendimento, significativo simbolo 
do colabora~ao em que estao empenhados. Trata
se do maior emprestimo jamais efetuado na his
toria a uma so empresa ou a um so projeto. Niio 
siio recursos de origem internacional, siio recursos 
da propria Eletrobras. 

Com esse emprestimo, compromete-se a Eletrobras: 

- a custear 70 por cento do total do obra, for
necendo os recursos necessarios a execu~Cio 
das obras civis, que sao os de mais dificil 
obten~Cio no mercado international; 

- a receber o reembolso do emprestimo no Iongo 
prazo de 40 anos a partir do initio do opera
~ao, isto e, a contar de 1983, quando ja deve
ra estar em funcionamento a primeira uni
dade geradora. 

Atraves deste emprestimo se esta, de fato, tor
nando irreversivel a constru~iio de ltaipu, visto 
que fica equacionado, em definitivo, e para o 
futuro, 0 problema dos recursos necessarios a sua 
execu~iio. Gra~as a este contrato, a dire~Cio de 
ltaipu podera, doravante, programer com segu
ran~a e tranqiiilidade a execu~Cio do obra ate 
o final. 

integra~iio dos sistemas de transportes 

Tive, ha pouco, a honrosa oportunidade de en
tregar-lhe, Senhor Presidente, o projeto do Plano 
Diretor de lntegra~ao dos Sistemas de Trans
porte do Brasil e do Paraguai, o qual, elaborado 
de acordo com estipula~ao contratual, estu
da, em todos os seus aspectos, as interliga~oes 
viarias entre nossos poises e a melhor maneira 



de serem utilizados, pelo Paraguai, os depositos 
francos que lhe foram concedidos em territ6rio 
brasileiro. Uma vez oprovado pelos dois Gover
nos, podera o Plano Diretor constituir-se em se
guro roteiro de trabalho nessa area vital para 
nossas economics. 

A consagra~ao desses entendimentos, envolvendo 
todo o vasto campo das rela~oes paraguaio
brasileiras, ocorre justamente num momenta em 
que o cenario mundial e marcado pelos efeitos 
decorrentes de ampla e profunda crise. Nesse 
contexto, assumem relevancia especial as novas 
e inequrvocas demonstra~oes de coopera~ao e so
lidariedade dodos pelo Brasil e pelo Paraguai, in
clusive por serem testemunhas de que e este o ca
minho adequado para o estabelecimento de uma 
comunidade internacional justa, pacifica, livre e 
pr6spera. Damos, assim, exemplo de desenvolvi
mento solidcirio que, no mundo de hoje, ici niio 
deve ser uma op~iio, mas um mandamento. Acre
ditamos que, embora o desenvolvimento seja res
ponsabilidade precrpua de coda agente politico do 
sistema internacional, seus efeitos podem e de
vern ser magnificados atraves de entendiMento 
amplo e responsavel. 

aproveitar todas as oportunidades de 
coopera~ao 

Aproximados que somos pela tradi~ao, ligados 
pela geografia, vinculados por legrtimos interes
ses comuns, a filosofia de a~ao que enforma a 
polftica externa, dinomica e criadora, de nossos 
parses, tern sido a de procurar, descobrir e apro
veitar todas as oportunidades derivadas da imen
sa potencialidade de coopera~ao entre as duos 
na~oes. 

Estamos perfeitamente consc:ientes, e disso Iemos 
dado permanente demonstra~iio, de que, clessa 
maior aproxima~iio entre os Estados, niio deve e 
niio pode resultar qualquer tipo de dependencia 
derivada de uma indevida hierarquiza~iio tlos ato
res que configuram a estrutura politico-economica 
international. Pelo contrcirio, temos semprg bus
cado frutifera interdependencia horizontal, ba
sen-1._ nos postulados da justi~a e da eqiiidade 
cardeais. 

A convivencia internacional nao se coaduna, tam
pouco, com atitudes de isolamento ou com preo
cupa~oes de autarcia e o ecumenismo politico, 
baseado no repulsa a todas as formas de hege
monic e no pratica de uma interdependencia real 
e dinomica, pressupoe, de sua parte, urn convrvio 
rntimo e intenso entre as na~oes de tradi~oes e 
objetivos semelhantes. 

dois paises que compreenderam os 
sinais dos tempos 

Senhor Presidente, 

0 Brasil e o Paraguai vern sendo, realmente, urn 
exemplo de parses que bern compreenderam os 
sinais dos tempos, conscios do que podem e do 
que devem fazer, em urn mundo coda vez menor 
e mais interdependente. 

Significativa comprova~iio dessa orienta~iio de 
politico externa e aquela constituida por ltaipu. 
0 Brasil e o Paraguai constroem, juntos, o maior 
projeto de aproveitamento hidreletrico conhec:ido, 
demonstrando, de maneira feliz, como podem e 
devem dois Estados soberanos aproveitar os re· 
cursos naturais que realmente sao compartilha· 
dos por eles, de acordo, inclusive, com os princi
pios juridicos que garantem os legitimos direitos 
de terceiros Estados. 

E-rne particularmente grato assinalar que, ha ape
nos algumas semanas, teve inrcio a fase concreto 
desse extraordinario esfor~o de constru~ao, o qual, 
seguramente, abrira novos e insuspeitados hori
zontes de crescente prosperidade. Nessa grande 
obra verao brasileiros e paraguaios refletidos sua 
audacia, seu valor e seu esprrito de perseveran~a 
no realiza~ao de urn destino de grandeza comum. 

Com esse esprrito e que vim a generosa terra 
guarani. Aqui fomos cercados constantemente das 
demonstra~oes mais significativas, espontoneas e 
comoventes, de cativantes simpatias e de carinho 
fraterno. Muito sensibilizado por essas demons
tra~oes, apresento a Vossa Excelencia, Senhor 
Presidente, e, por seu intermedio, a toda a nobre 
na~ao guarani, nossos mais sinceros e cordiais 
agradecimentos. 
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stroessner 

Excelentisimo Senor 
Presidente de Ia Republica Federative del Brasil, 
General de Ejercito Don Ernesto Geisel; 

Excelencias; 

Senoras; 

Senores: 

Constituy para mi un alto honor teneros por 
huesped oficial de Ia Republica del Paraguay. 
Hobeis llegado a nuestro pais en misi6n de paz, 
de comprensi6n y de ofecto para mi patria que 
vive, en estos tiempos, una .hora trascendentol 
de su destino. Mi gobierno, inspirado en el ejem
plo de nuestros pr6ceres y en el de sus mas escla
recidos patriotos, se ha impuesto el deber de situar 
el Paraguay en sitial de decoro y de respeto a 
que tiene derecho por Ia calidad de su pueblo, 
por el linaje de su historio y por el venturoso por
venir que le prometen sus recursos naturales. 

La politico exterior de mi gobierno se ha empe
nado configuror, ante los demos pueblos del mun
do, los caracteres que dan legitime fisionomfa a 
Ia naci6n paroguaya, manteniendo siempre Ia 
conducta respetuosa de los principios del derecho 
internacional y consecuente con Ia dignidad y 
soberanfa del pais. 

Por estas rezones, con grande complacencia asis
timos a este solemne acto en el transcurso del 
cual se acaba de suscribir el Tratado de Amistad 
y Cooperaci6n entre Ia Republica del Paraguay y 
Ia Republica Federative del Brasil. 

lineamientos generales del tratado 

En sus lineamientos generales, este importante 
instrumento bilateral trata de recoger toda Ia 
actividad futuro y posible entre ambos poises, 
sirviendo de pauta a nuestras respectivas politi
cos exteriores de buena vecindad. El tratado men
cionado trasunta tambien los prop6sitos enuncia
dos en las declaraciones conjuntas de los presi
dentes del Paraguay e del Brasil, emitidas en los 
ultimos anos, d6ndoles mas vigencia jurfdica, 
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como ser: a) inversiones para impulsar el desar
rollo, tanto en el sector publico como en el pri
vado, celebrando acuerdos de complementaci6n 
industrial y creando empresas binacionales, si fue
re necesario; b) transferencia de tecnologia; c) 
acuerdos comerciales futuros destinados a pro
mover Ia complementaci6n en el sector agrope
cuario; d) integraci6n del sistema ferroviario; e) 
facilidades a las exportaciones paraguayas atro
ves de puertos brosilenos; f) concesi6n de zonas, 
puertos y depositos francos en el litorol morftimo 
brasileno, odem6s de Santos y Paronogu6; g) po
sibilidad de que borcos pesqueros de bandera po
roguoyo puedan beneficiarse de los recursos vivos 
del mar sometidos a Ia jurisdici6n y soberonfa 
brasilenos; h) ofrecimiento brosileno para plan
tear el desarrollo integral del Alto Parana, in
cluyendo los estudios sobre el potencial hidro
electrico de los rios Acoray, Monday y t:Jocundoy; 
i) mejoramiento en materia postal y de teleco
municaciones; D intensificoci6n del intercombio 
universitario, cientffico y cultural en todos los 
aspectos; k) incentivoci6n del turismo mediante 
compona de promoci6n y focilitaci6n de tr6mites 
y formolidodes. 

jamas hubo tan amplia base de acuerdo 

Estamos seguros de Ia innegable troscendencio 
del contenido del trotodo de referenda, para el 
futuro de nuestros nociones. En ningun momento 
de nuestros vinculociones de amistad, hemos llego
do a ton amplio bose de ocuerdo para enfocor y 
encontror odecuodo soluci6n a nuestros anhelos 
de un mayor desarrollo que, a partir de hoy, ten
dr6n un marco propicio para proseguir con nues
tros empenos de paz, justicio y bienestor para 
nuestros pueblos. 

Este tratado ha tenido una feliz culminacion me
diante Ia probada amistad existente entre nues· 
tros gobiemos y nuestros pueblos, lo que resulta 
digno de escribirse con tetras de oro en las pci
ginas mas brillantes de los anales americanos. 

Nadie podrci jamcis dudar de nuestras intenciones 
pacifistas. En el espiritu y en Ia letra del tratado 
se encontrarcin los medios para un positivo avan· 
ce en el magno objetivo comun de grandeza y 
felicidad para paraguayos y brasileiios. 

los motivos expuestos sirven para conferir uno 



real significacion confraternal a nuestros esfuer
zos y sacrificios, dignos de nuestros ideales de 
prosperidad. Considero, Excelentisimo Senor Pre
sidente, que con el tratado suscrito se corona una 
jornada de trabajo, que cuenta con el oval y el 
prestigio de vuestra ilustre presencia en tierra 
paraguaya. 

una constante actualizacion 

El Paraguay y el Brasil responden asi al desafio 
de Ia historia. La ciencia y Ia tecnica, en prodi
gioso avance hacia metas jamcis sonadas por los 
estudiosos de nuestro siglo, tan lleno de contra
dicciones, se adelantan a veces a las previsiones 
juridicas que requieren, asi, una constante actua
lizaci6n para que no se vuelan meras especulacio
nes intelectuales. Para lienor un .vacio que puede 
producirse en tales circunstancias, los gobiernos, 
inspirados siempre en los principios rectores del 
derecho y de Ia moral, creon nuevos criterios que 
sirven de fundamento legitimo a Ia complejo tra
ma de sus relaciones, volcando sus intenciones 
en tratados, acuerdos y convenciones que recogen 
Ia urgencia de las soluciones que reclamam los 
problemas del momento. 

En ese sentido, este tratado expresa nuestras so
beranias libres de interferencias y nuestro volun
tad libre de presiones foraneas. 

Somos optimistas en Ia misma medida en que va
loramos los hechos concretos de nuestro amistad. 
No nos desanimarci Ia dimension de lo que habre
mos de trabajar juntos, paraguayos y brasilenos, 
cubriendo etapas, pues el sol ilumina nuestros 
destinos. 

pleno asentimiento del pueblo paraguayo 

Seame permitido manifestar, una vez mas, nues
tro convencimiento de que mucho es lo que hemos 
concretado a troves de las relaciones amistosas 
felizmente existentes entre nuestros dos poises 
pero que mucho mas es lo que seguiremos hacien
do, contando con Ia apreciada colaboraci6n del 
eminente y grande amigo del Paraguay, el Presi
dente de Ia Republica Federativa del Brasil, General 

de Ejercito Don Ernesto Geisel, que ha contribuido 
a inspirar este tratado, que cuenta con nuestro 
pleno asentimiento de paraguayos. 

La historia es testigo de nuestro buena fe. Bien
veniclas sean las normas destinadas a encarrilar 
metodos y procedimientos en los canales que nos 
conduciran a un mayor bienestar. Esa misma his
toria consignara que estamos ante una nueva 
conquista de nuestra amistad sin sombras, y que 
se convierte asi en un simbolo imperecedero de 
Ia fec:unda c:ooperac:i6n entre paraguayos y bra
sileiios, de pie ante nuestros deberes de gober
nante. 

En esta solemne c.ircunstancia, me honro en de
clarar que Ia Republica Federativa del Brasil, tan 
dignamente representada por Vuestra ilustre per
sona, ha correspondido lealmente a su condicion 
de buen vecino y ha dado pruebas, bajo el gobier
no de Vuestra Excelencia y de sus inmediatos 
predecesores, de proficuas gestiones destinadas 
a fortalecer, coda vez m6s, los vinculos de una 
estrecha amistad, en beneficio de nuestros pue
blos que son, en definitiva, los verdaderos des
tinatarios del quehacer politico. 

colaboracion franca, amplia y leal 

Excelentisimo Senor Presidente de Ia Republica 
Federativa del Brasil, General de Ejercito Don 
Ernesto Geisel: 

Este Tratado de Amistad, Cooperaci6n y Comercio, 
que acaba de suscribirse, representa el prop6sito 
de nuestros dos poises para continuar empenando 
los mejores esfuerzos para Ia consecuci6n de los 
altos fines de fraterna cooperaci6n que nos hemos 
propuesto, para trabajar en un marco de franca, 
amplia y leal colaboraci6n que haga una reali
dad intangible Ia transformaci6n socio-econ6mica 
y el desarrollo de nuestras naciones. 

No dudo en calificar de hist6rica esta presencia 
vuestra en el Paraguay. Se que habeis venido a 
nuestro tierra respondiendo a un imperativo de 
vuestra clara conciencia de estadista y se tam
biim que hoy, en el Palacio de Lopez, acaba de 
rubricarse una pagina m6s de las felices relacio
nes que existen entre el Paraguay y el Brasil. 

9 



0 Livro de Ouro foi entregue as autoridades livro de ouro e entregue 
paraguaias _em ato solene_ realizado e~ 4 de dezembro de_ 1975, aos paragua·IOS 

na Emba1xada do Bras1l em Assun~ao, durante recep~ao que 
o Presidente Ernesto Geisel ofereceu ao Presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner 

palavras de geisel 

0 Presidente Ernesto Geisel, no ato de entrega do 
livro de Ouro, pronunciou as seguintes palavras, 
de improviso: 

"Bem podem avaliar Vossas Excelencias com que 
emo~io fazemos entrega, neste momento, ao 
Governo e ao povo paraguaios, do livro de Ouro 
que, oferecido pelas Senhoras paraguaias ao Ma
rechal Francisco Solano lopez, em 1867, momento 
especialmente penoso para nossas Patrias, retor
na, agora, apos um seculo, a terra guarani. 

Estou certo de que Vossas Excelencias verio, 
nesse gesto do Governo brasileiro, mais uma de
monstra~io inequivoca e altamente significativa 
da fraterna amizade e do carinho que dedicamos 
ao povo paraguaio". 

o livro de ouro 

Gustavo Barroso relata - nos Anais do Museu 
Historico Nacional, volume X, 1949, paginas de 
5 a 11 - que o livro de Ouro foi encontrado pela 
Cavalaria no bagagem do Presidente Solano 
Lopez, ap6s o combate de Cerro Cora e levado 
para o Rio de Janeiro. Os Ministros de Estado 
pretenderam oferecer a Dom Pedro II essa pe~a 
de valor inestimavel, tanto intrinseco, como his
t6rico, mas o lmperador nCio a aceitou. A recusa 
e confirmada em carta que Dom Pedro II dirigiu, 
em 20 de abril de 1870, ao Ministro do Guerra, 
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BarCio de Muritiba, cujo trecho pertinente, trans
crito por Heitor lyra in Historia de Dom Pedro II, 
volume I, pagina 544, e o seguinte: 

"0 album contem atas de oferecimento que fize
ram as paraguaias dos diversos partidos territo
riais, de suas j6ias e alfaias, para a sustenta~Cio 
do guerra. Entendo que deve ser entregue ao Go
verno paraguaio, mas intercedendo o nosso Minis
tro a favor dessas paraguaias, e sobretudo dos 
membros de suas familias, varoes, a fim de que 
nCio sofram por causa de tal oferecimento, ~e 
isso for preciso. Eu, em nenhum coso, fico com 
0 album". 

0 livro de Ouro esta encerrado em urn escmuo 
de proto chapeado com lomina de ouro. 0 escri
nio de proto, de 33 centimetros de comprimento 
e 24 centimetros de largura, esta ornado no lom
bada com cinco faixas de ouro trabalhadas. A 
tampa de abertura e ornada com urn florao de 
ouro rodeado por quatro flores-de-lis tambem 
de ouro. A outra face do escrinio tern a mesma 
composi~Cio do tampa de abertura. Duos presilhas 
fecham o escrinio. As presilhas sao de ouro em 
forma de coroa de louros, com uma estrela no 
centro. No parte inferno do tampa do escrinio, 
hci urn desenho sobre proto, feito com cinzel, re
presentando urn acampamento de tropas para
guaias. 

0 antigo diretor do Museu Hist6rico Nacional 
assim d11screve o album, confeccionado com j6ias 
das mulheres paraguaias pelo ourives Ramon 
Franco: 

"Nas dimensoes de 0,305 X 0,250 X 0,050, com
poe-sa de duos capas, unidas por uma lombada 



encerrando 110 folhas de pergaminho nao nume
radas, das quais a de rosto apresenta o titulo 
do Memorial, as dez seguintes contem esse do
cumento e as demais 56, assinaturas de comis
soes e representantes das varias provincias do 
pais, as atas de coda provincia e a ata final ex
plicative do finalidade do homenagem, firmada 
pela Comissao Diretora. Forma coda capo uma hi
mina de ouro sobre madeira, coberta inteiramente 
de pergaminho, rematadas as capas e as lombadas 
por cercaduras de folhas de hera em relevo. 0 
titulo e todo ornamentado de flores e reza assim: 
AI Salvador de Ia Patria Ofrenda y Pronuncia· 
miento Nacional de las Ciudadanas Paraguayas. 

"No capo anterior do album, sob um vaso com 
lirios, dois querubins sustentam um listel com 
a legenda: Viva Ia Republica del Paraguay, AI 
Benemerito Mariscal Lopez; embaixo, num pe· 
destal entre esfinges e leoes alados, emoldurada 
por elementos decorativos vegetais, a inscri~ao: 
Las Hijas de Ia Patria - 24 de julio de 1867; so
bre o pedestal, duos figuras de mulher, sentadas, 
despojam-se de suas j6ias e preciosidades enquan
to uma terceira, empunhando uma pena, a ofere
ce a patria. No capo posterior, ve-se magnifico 
florao rodeado de volutas e decora~oes fitom6r
ficas. Cerram o album dois fechos em rosacea, de 
bronze dourado". 

stroessner destaca valor 
Oiscurso de sauda~;ao do da coopera((aO para 0 progresso 

Presidente paraguaio, Alfredo Stroessner, por ocasiao do chegado do Presidente 
Ernesto Geisel a Assun~;ao, em 3 de dezembro de 1975, e resposta do Presidente brasileiro 

stroessner 

Excelentisimo Senor 
Presidente de Ia Republica Federative del Brasil, 
General de Ejercito Don Ernesto Geisel; 

Excelencias; 

Senoras; 

Senores: 

En nombre del pueblo y del Gobiemo del Para
guay os doy Ia mas cordial bienvenida, al pisar 
esta tierra guarani que os recibe con Ia simpatia 
y el afecto con que se acoge a los verdaderos 
amigos. 

Como digno emisario de Ia fraternidad de vues
tro noble pueblo, llegais a mi pais, en respuesta 
a Ia invitaci6n que tuvimos Ia honra de formu
laros, con el pensamiento puesto en Ia amistad 
de nuestras dos naciones y en un singular mo
mento de nuestras fecundas relaciones de coo
peraci6n. 

Bien sabemos que Vuestra Excelencia es interpre
te fiel de los sentimientos de alta estima que 
practice su patria hacia el Paraguay y es tam
bien conocedor del espiritu de hermandad que 
los paraguayos practicamos en nuestras vincula
ciones con el pueblo brasileno. 

continuacion de una nueva iornada de trabaio 

Este cordial recibimiento que el pueblo paraguayo 
y mi Gobierno os dispensan, Excelentlsimo Senor 
Presidente, involucra nuestro decision de afian
zar coda vez mas con Ia hermana Republica Fede
rative del Brasil los vinculos de una amistad 
fructifera, a troves de convenios bilaterales so
bre t6picos relacionados con nuestro progieso. 
Este contacto que ahora reanudamos con Vuestra 
Excelencia es Ia continuaci6n feliz de una nueva 
jornada de trabajo, teniendo a Ia vista los legi
timos derechos de nuestros poises sin lesionar 
ajenos intereses. 
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Por todo ello, Excelentisimo Senor, fundadas ra
zones existen para anticipar que las conversa
ciones que habremos de sostener en esta grata 
oportunidad habr6n de culminar con el exito que 
cabe esperar de las empresas que se llevan ade
lante con buena voluntad, comprensi6n y claro 
entendimiento de los deberes de solidaridad, en 
presencia de comunes prop6sitos y esperanzas. 

Una vez mas, Excelentfsimo Senor, con vuestra 
visita que nos honra y regocija, tendremos Ia 
oportunidad de abordar, con sentido constructivo, 
los diversos capftulos de nuestras relaciones, en 
Ia busqueda de nuevas emprendimientos que sa
tisfagam las legftimas aspiraciones de paz, bienes
tar y progreso de nuestras dos naciones, en 
esta hora significative de integraci6n para alcan
zar el luminoso destino que merecen nuestros 
pueblos. 

Analizaremos, conjuntamente, nuevas formas de 
considerar en que terminos podemos ampliar los 
efectos que sobre nuestro porvenir podrfan tener 
Ia explotaci6n de nuestros ingentes recursos na
turales y nuestro intercambio cultural, cientifico, 
econ6mico y tecnol6gico. Un aspecto muy impor
tante que se clestaca, entre muchos, es Ia firmeza 
con que estamos empenados en proseguir Ia tarea 
ya iniciada bajo promisorios auspicios, sobre Ia 
base de um sincero espiritu de reciproca colabo
racion, que supera los mayores obstciculos y es 
Ia clave admirable que resuelve en Ia prcictica 
problemas que parecen insolubles. 

Estos sentimientos fratemales son los instrumen
tos con que contamos para alcanzar Ia felicidad 
de nuestros paises. Lo que antes parecia para 
muchos descreidos absurdas fantasias se trans
forma en pujantes realidades que estan a Ia vista 
y que son de publica notoriedad. 

No trabajamos en secreta ni escondemos nuestros 
prop6sitos de proseguir Ia marcha hacia metas 
que obtendremos con el sacrificio y el trabajo 
de nuestros pueblos, de acuerdo a Ia doctrine y 
a los principios internacionales que rigen Ia ma
teria. 

el patriotismo se traduce con hechos positivos 

Mi patria, Excelentfsimo Senor, os abre sus 
puertas para brindaros el afecto de su hospitali-
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dad y yuestra presencia es un valioso testimonio 
de vuestros nobles sentimientos hacia el Paraguay. 
El patriotismo que es Ia fuente cristalina de nues
tro inspiraci6n de bien publico, se traduce en Ia 
pr6ctica con hechos positivos y no se diluye de
tr6s de una ret6rica de mero formalismo. 

Si hiciera falta una nueva prueba de Ia convenien
cia de nuestros di61ogos, en estos momentos algi
dos e inciertos que vive Ia humanidad por causa 
de Ia agresi6n constante de ideas anarquizantes 
y mortfferas, esa prueba est6 refulgiendo en nues
tro profunda satisfaction al daros esta colo
rosa bienvenida en nombre de mi Pueblo y de 
mi Gobierno, extensive a vuestra distinguida es
posa e hija y a los eminentes miembros que in
tegram vuestra comitiva, en Ia seguridad de que 
este encuentro sencillo y edificante revertir6 en 
grandes beneficios para el destino de grandeza 
del Paraguay y del erasil. 

geisel 

Excelentfssimo Senhor, 
General-de-Exercito D. Alfredo Stroessner. 
Presidente da Republica do Paraguai, 

Agrade~o, muito sensibilizado, as afetuosas pala
vras com que Vossa Excelencia me acolhe em 
terras paraguaias. Sao elas penhor da hospita
lidade generosa que tao espontaneamente brota 
da alma guarani. Recolho suas palavras, Senhor 
Presidente, como significative expressiio da fran
ca amizade que nos une. 

De minha parte, devo significar-lhe, Senhor Pre
sidente, a grande satisfa~ao com que aceitei o 
honroso convite de Vossa Excelencia. ~ que o 
encontro entre Presidentes do Paraguai e do Brasil 
transcende 0 ambito do cerimonial international. 
Para nos, tal encontro significa niio so a reafir
ma~iio de uma amizade solida e fecunda - que, 
entre paraguaios e brasileiros, niio carece de 
explica~iio, por ser sincera e espontonea - mas 
adquire tambem maior expressiio como mais um 
passo avante na amplia~iio do real entendimen
to que marca as rela~oes entre nossos dois paises. 



A identidade que nos aproxima, pelo calor da 
amizade e pelo prop6sito de superarmos juntos 
as dificuldades que defrontamos no rumo do pro
gresso, conjuga nossos esfor~os em uma colabo
ra~ao exemplar. 0 Paraguai e o Brasil estao irma
nados por um desafio comum e tambem pela res
pasta que a ele deverao dar, em conjunto, nossos 
povos. 

estreitar ainda mais os la~os entre 
brasRia e assun~ao 

Como tive oportunidade de dizer, quando me 
coube a honra de saudar Vossa Excelencia, por 
ocasioo da sua ultima visita, em Campo Grande, 
nossos dois Govemos nao poupam esfor~os para 
doter de ainda maior vigor a estrutura do fra
ternal relacionamento que os vincula. Exempio 

dessa voca~ao constituem, estou certo, os atos 
de especial relevo que iroo marcar o nosso en
contra, entre os quais avulta a celebra~ao do 
Tratado de Amizade e Coopera~ao. 

~' portanto, Senhor Presidente, com emo~ao e im
buido do mais profunda sentimento de fraterni
dade, que initio minha estada nesta hist6rica 
cidade de Assun~ao. E, sobretudo, porque aqui 
me e dada agora, como representante maximo da 
Na~ao brasileira, a honra insigne de poder trans
mitir ao glorioso povo guarani a calorosa men
sagem que lhe trago da gente irma de minha 
terra - palavra de confian~a e de fe num futuro 
sereno, mas nem por isso menos glorioso, de com
preensao, de coopera~ao e de s6lida amizade. 

Com estes sentimentos, reitero a Vossa Excclen
cia meus agradecimentos muito sinceros pelas 
palavras generosas que me dirigiu, no momento 
em que piso o solo desta nobre Na~ao. 

chaves simb61icas de assunc;ao 
Discurso do Presidente Ernesto Geisel, ao presidente brasileiro 

em 3 de dezembro de 1975, em Assun~ao, ao receber as chaves simb61icas da 
Capital paraguaia das moos do lntendente Municipal de Assun~ao, Guido Rene Kunzle 

Senhor Jntendente Municipal de Assun~ao, 
Engenheiro Guido Rene Kunzle, 

Senhores Membros da Junta Municipal de 
Assun~ao, 

A cerimonia de que ora participo tem, para mim, 
significado muito especial. 

Vossa Senhoria, Senhor lntendente, com palavras 
altamente generosas, teve a gentileza de decla
rer-me h6spede ilustre de Assun~ao, oferecendo
me, ao mesmo tempo, as chaves simb6licas desta 
pr6spera Capital. 

Ao receber esta homenagem, que sobremaneira 
me penhora, e-me grato recorder - e fa~o-o com 

justificado realce - a hist6ria gloriosa da cidade 
que, fundada nos primeiros anos dos descobri
mentos, em 15 de agosto de 1537, com a poetica 
denomina~ao de "Porto e Casa Forte de Nossa 
Senhora de Assun~ao", para que servisse de 
"amparo y reparo de Ia conquista", cedo se tor
nou, ainda no final do Seculo XVI e gra~as prin
cipalmente ao valor e as virtudes exemplares de 
um de seus primeiros filhos, Hernandarias, "moe 
e cabe~a das Provincias do Rio da Prato". 

Com antecedentes hist6ricos de tamanha signifi
ca~ao, soube sempre Assun~ao manter-se digna 
de seu passado glorioso, transformando-se, gra
~as ao talento e ao trabalho de seus habitantes, 
na florescente e risonha cidade que hoje tenho 
o prazer e a honra de visitor. 
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Pode estar certo, Senhor lntendente, de que a 
maneira cativante com que tenho sido homena
geado pelo povo desta Capital, e o gesto, para 
mim sumamente honroso, de Vossa Senhoria e 

da Junta Municipal de Assun~oo, seroo para sem
pre recordados como urn momento dos mais sig
nificantes, nesta viagem que fa~o a nobre na~oo 
irma do Paraguai. 

geisel recebe a principal 
Oiscurso do Presidente Alfredo Stroessner condecora<(aO paraguaia 

ao condecorar o Presidente Emesto Geisel com o Grande Color Marechal Francisco 
Solano Lopez, em Assun~iio, em 4 de dezembro de 1975, e resposta do Presidente brasileiro 

Excelentisimo Senor 
Presidente de Ia Republica Federative del Brasil. 
General de Ejercito Don Ernesto Geisel, 

Excelencias, 

Senores: 

Vuestra presencia em mi patria, eminente y noble 
amigo, despierta en el sefio del pueblo Ia mas 
viva simpatia como resultado de Ia valoraci6n de 
vuestros atributos de estadista y por Ia investi
dura que ostentais como el mas encumbrado re
presentante de Ia hermana Republica Federative 
del Brasil. 

Nos complace encontrar en vuestra ejecutoria de 
gobernante los signos inequivocos de una auten
tica amistad practicada com mi patria, como 
ejecuci6n de todo un imperativo del pueblo bra
sileno que sabe alentar con generosidad y no
bleza cuantas empresas vinculen mas estrecha
mente a nuestras naciones que sostienen altiva
mente identicos ideales de hermandad, paz y de
sarrollo. 

Ese mismo prop6sito de amistad que vuesfro 
pueblo sustenta, sirve de fuerza espiritual a los 
afanes del Paraguay por profundizar las mas va-
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riadas vinculaciones con el Brasil, teniendo por 
lema Ia necesidad de una coda vez mais intensa 
integraci6n que, sirviendo las aspiraciones legi
timas de bienestar de nuestros dos poises, 
adquiere Ia virtud de representor un progresso 
solidariamente construido, sin desmedro de nues
tras peculiaridades nacionales, fieles a los inte
reses respectivos y a los sagrados principios de 
independencia y soberania. 

itaipu patentiza el ideal de Ia integracion 
americana 

En Ia linea de estos conceptos fundamentales que 
guion nuestro conducta de gobernante, estamos 
trabajando por el futuro de nuestros pueblos. 
Puedo afirmar que Ia construcci6n colosal de Ia 
represa hidroelectrica de ltaipu es un edificante 
e hist6rico esfuerzo entre dos poises hermanos 
que asi patentizam en todo su esplendor y 
proyecciones el ideal de Ia integraci6n americana 
que, por virtud de tanto pujanza y fe, supera el 
marco de Ia ret6rica para ser una asombrosa 
realidad en respuesta al desafio del futuro. 

Nuestras capacidades nacionales, Ia mistica crea
dora que impregna el vasto emprendimiento que 



sera en su genero Ia obra mas grande del mundo, 
el entusiasmo con que preparamos el advenimiento 
de dias de mayor felicidad para nuestros pueblos, 
ofrecen, con esta singular empresa para el apro
vechamiento de Ia energia que guardam nuestros 
ingentes recursos hidricos, el testimonio de una 
acerada voluntad jamas menguada por el descrei
miento o Ia debilidad. 

esta hora histOrica no acepta dilaciones 

Con satisfaccion corresponde constatar que nues
tros encuentros, Excelentisimo Senor Pres1dente, 
animados como estamos por altruistas metas, 
culminan siempre en obras tangibles, porque no 
otra coso cabe esperar de entrevistas que per
miten comprobar totales coincidencias en el plano 
del intercambio economico, social y cultural y 
porque estamos conscientes de que esta hora his
torica que vivimos no acepta dilaciones ni pos
turas meramente contemplativas, dodos las legi
timas demandas de nuestros pueblos para alcan
zar un mas alto nivel de vida. La unidad, Ia espe
ranza y Ia eficacia de nuestros actos, tienen que 
ser nuestras armas y nuestro emblema de lucha, 
en los tiempos que corren bajo el peligro de ideas 
extranas a nuestro idiosincracia y a nuestro vo
cation libertaria, que endiosan al totalitarismo, a 
Ia violencia y so-pretexto de propender a Ia libe
ration nacional, lo que propugnan es sustituir el 
orgullo de nuestro autonomia por Ia infamia del 
sometimiento a ideologies y regimenes conde
nados por Ia conciencia justa de Ia humanidad. 

Mientras los enemigos de nuestro paz y de nues
tros derechos fundamentales lucham en pos del 
coos que anonada, el terrorismo que con cobardia 
y desprecio de Ia dignidad humana trunca vidas 
inocentes, de Ia discordia que ataca el principia 
de convivencia nacional e internacional, mientras 
todos esas fuerzas retrogrades se conjuran contra 
el destino americana, nuestro consigno solo puede 
ser Ia energica defensa de nuestros atributos de 
pueblos libres y soberonos. Debemos acometer, 
con mayor empuje aun, Ia tarea por un desarrollo 
a tenor de los postulodos de Ia justicia social, con 
Ia mirada puesta no solo en las necesidodes ma
terioles del hombre, desde el momenta que ad
quiere prioridad Ia vida moral y espiritual del ser 
humano. 

resulta necesario ampliar las bases de Ia 
infraestrudura 

Nuastros poises han sabido remover obstaculos 
que se oponian al feliz desenvolvimiento de nues
tros economias. Resulta necesario ampliar aun 
mas los bases de Ia infroestructura, tenilmdose 
en cuenta el valor que es el fruto de Ia cons
truction de mas caminos, mas puentes, mas es
cuelas, colegios y facultades, mas posibilidades 
de aprendizaje de nuestros sistemas tecnicos, 
cientificos y de otra orden que no solamente con
tribuyen a facilitar los planteamientos para Ia agi
lizacion del intercambio, sino que son indispen
sables para el proceso de transformacion que 
caracteriza el progreso de nuestros tiempos. 

Juntos, paraguayos y brasilenos, debemos seguir 
trabajando con fe y optimismo para ·Jabrar Ia fe
licidod de nuestros pueblos. Las generaciones que 
habran de sucedernos encontran a Paraguay y 
Brasil unidos y fortalecidos en sus relaciones in
ternocionales, bojo el signo de uno verdodera y 
leal cooperacion. 

A grondes rasgos, cobe senalar que nuestro co
mun actividod creodora, se destaca a simple vista. 
Por eso, vuestra visito al Paraguay, Excelentisimo 
Senor Presidente, es prenda de significative y fir
me voluntad de no dar tregua a nuestros empren
dimientos, porque pareciera que Ia historia nos 
esta exigiendo una carrera entre las obras que 
se construyen con nuestros esfuerzos y sacrificios 
y el afan destructivo y derrotista que es el arma 
de los enemigos de Ia paz, Ia concordia y Ia con
vivencia. 

linea de paz, tranquilidad y de progreso 

Me honro en destacar en esta ocasion que el 
Paraguay de hoy se ha mantenido siempre en una 
linea de paz, tranquilidad y de progreso. El orden 
imperante en nuestros poises alconza para ir 
superando dificultades que a veces provienen de 
afuera, en virtud de encarecimientos imprevistos 
de productos energeticos de inestimable necesidad 
para frenor Ia inflacion y para alimentar las in
dustries. Nuestro lucha por Ia seguridad de nues
tro soberania es incesante y somos centinelas ce
losos de nuestras conquistas espirituales y mate
riales que, estamos ciertos, no seran mancillados 
a monsalva por los enemigos de Ia humanidad. 
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Con vuestro ilustrado gobierno, Excelentfsimo 
Senor, hemos concordado siempre, no solamente 
en los complicados aspectos tecnicos de nuestras 
obras realizadas en comun, sino en los asuntos 
socio-economicos, como los vinculados con las 
normas que deben regir las relaciones obrero-pa
tronales sobre seguridad social, en Ia zona de 
ltaipu. 

Es el momento, pues, de exaltar Ia vocaci6n pa
cifica que nos inspira. Es el momento de proclamar 
que no deseamos que el bien que procuramos para 
nuestras naciones se traduzca en un mal para 
otros poises igualmente hermanos, frente a las 
promisorias perspectivas que nos depara el por
venir. La tesis del enfrentamiento no debe ser Ia 
(mica salida para Ia solution de nuestros proble
mas cuando, trabajando en igualdad de posibili· 
dades, es mucho lo que podemos seguir cose
chando en el campo del desarrollo. 

tratado consolida emprendimientos 
paraguayo-brasileiios 

El Tratado de Amistad, Cooperation y Comercio a 
firmarse entre el Paraguay y el Brasil nos llena 
de intima satisfaccion, yo que servira para con
solider y afianzar los emprendimientos yo ini
ciados, que redundar6n en beneficios positivos 
para un mayor bienestar y prosperidad de nues
tros pueblos. 

Excelentisimo Senor Presidente de Ia Republica 
Federative del Brasil, General de Ejercito Don 
Ernesto Geisel: 

Profundamente inspirado en Ia amistad de nues
tros dos poises, expreso en este acto el alto honor 
que me dispensa el destino al rendir en vuestra 
ilustre persona el homenaje de afecto y simpatia 
que mi patria profesa a Ia vuestra. 

Como testimonio vivo de estos sentimientos, el 
Paraguay se honra en otorgaros por mi intermedio 
su maxima distincion: el Collar Mariscal Francisco 
Solano Lopez, de Ia Orden National del Merito, 
creada para reconocer los servicios eminentes de 
quienes como vos, Excelentisimo Senor Presidente, 
habeis sabido interpreter los anhelos de unidad, 
entendimiento y cooperaci6n de nuestros dos pue
blos, para encarar juntos los grandes emprendi-
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mientos que nos permitir6n labrar Ia felicidad de 
nuestras patrias. 

Que esta distincion que llena el nombre del heroe 
maximo del Paraguay, cuyo ejemplo de patrio
tismo sigue inspirando nuestros actos de gobierno, 
sea el testimonio de Ia imperecedera amistad pa
raguayo-brasilefia. 

geisel 

Excelentissimo Senhor 
General-de-Exercito D. Alfredo Stroessner, 
Presidente do Republica do Paraguai, 

Ao condecorar-me com o Grande Color Marechal 
Francisco Solano Lopez, do Ordem Nacional do 
Merito, que o Govemo do Paraguai houve por bem 
conferir-me, teve Vossa Excelencia a gentileza de 
expresser, em palavras repassadas de amizade 
pessoal e de especial carinho para com o Brasil, 
o significado mais profunda dessa homenagem 
que tanto me penhora. 

Pode estar certo, Senhor Presidente, de que bem 
avalio o alto sentido dessa decisao de seu Governo 
e o que ela representa como demonstra~oo tan
give! de fraterna e s61ida amizade. 

Ao receber, de suas moos, a mais alta distin~ao 
que outorga o Governo paraguaio, desejo reiterar
lhe os sentimentos do mais franca, leal e cons
tante amizade e o prop6sito inabalavel do Go
verna brasileiro de dar especial tratamento as 
suas rela~oes com a Republica do Paroguai, apri
morando sempre, coda vez mais, os amplos e fe
cundos campos de colabora~oo em que estamos 
empenhados, em prol do desenvolvimento de nos
sos dois parses. 

amizade, sinceridade, franqueza e lealdade 

Baseada nos mais altos principios de justi~a e 
de igualdade, esta amizade que une () Brasil e o 
Paraguai beneficia-se, justamente, do sinceridade 
com que a acalentamos, do franqueza com que a 
enaltecemos ainda mais e do lealdade com que 
timbramos em levcl-la adiante. 



ltaipu e bern 0 simbolo dessa amizade, tanto como 
do alto espirito de coloboro~ao criodoro que ela 
soube inspirer. 0 Trotodo de Amizode e Coope
ro~ao, a ser celebrodo oo final desto visito, re
presentar6 um orcabou~o juridico amplo e flexi
vel, dentro do qual poderao tornar-se realmente 
efetivos os multiplos projetos de coloboro~ao que 
temos esbo~odo no ofa, que nos animo, de contri
buir reolmente com empreendimentos conjuntos 
para o desenvolvimento de nossos poises. 

Creio firmemente que poroguoios e brosileiros, 
com o anseio comum de progresso economico e 

social. no contexto humanisto que inspire nossas 
preocupo~oes, estao hoje, mois do que nunco, ir
monados por lo~os de profunda omizode e coope
ro~ao reciproco. 

Renovondo-lhe meu profundo reconhecimento pelo 
grande honro que hoje oqui me e conferido, rogo 
a Vosso Excelencio oceitor meu ogrodecimento 
muito sincero por todos as gentilezos com que 
nos tern cumulodo, ogrodecimento que lhe pe~o. 
tombem em nome de minho mulher, partilhor com 
a Excelentissima Senhoro Stroessner. 

Muito obrigodo. 

tratado de cooperac;ao 
Nota do Asscssorio de lmprenso do ltomoroty, abrange multiplas areas 

divulgodo em 4 de dezembro de 1975, sabre o Trotodo de Amizade e 
Coopero~iio entre Brasil e Poroguoi, firmodo nesso data no Capitol poroguoia 

0 Trotodo de Amizade e Coopero~ao entre o Brasil 
e o Poroguoi, hoje ossinodo em Assun~ao pelo 
Presidente Ernesto Geisel, constitui instrumento 
obrongente e flexivel, com corocteristicos de ocor
do-quadro, que contempla a extenso game de 
interesses comuns aos dois poises, estabelece di
retrizes b6sicos de coopero~ao e preve a institu
cionalizo~ao, otroves de instrumentos complemen
tores e de meconismos adequodos a implemento
~00 dos objetivos nele fixados ou reofirmodos. 

A coloboro~ao ocordodo obarco areas as mois 
diversos dos relo~oes politicos, economicos, finon
ceiras, comerciois, cientificos, tecnicos, culturois 
e turisticas. 

0 Artigo II do Trotodo institui umo Comissao 
Geral de Coopero~ao e Coordena~ao, 6rgao de 
consulta e coordena~ao de assuntos de interesse 
comum e englobar6 os 6rgaos paraguoio-brasilei
ros setoriais atualmente existentes. Coda se~ao 
national da Comissao Geral sera presidida pelo 
respectivo Ministro das Rela~oes Exteriores. 

No Artigo Ill, os dois Governos se comprometem 
a negociar, no mais curto prazo, um protocolo 
de exponsao comercial com vistas a amplia~ao 
do intercombio naquele setor. 

coincidencia de criterios quanto ao 
aproveitamento dos recursos naturais 

0 documento registra e reiteira a identidade de 
posi~oes dos dois poises sobre a livre navega~ao 
nos rios do Bacia do Prato e a coincidencia de 
criterios com rela~ao ao aproveitamento dos re
cursos naturais; e ratifica os prop6sitos e obje
tivos enunciados no Tratado de ltaipu, seus anexos, 
notas diplomaticas e instrumentos dele derivodos. 

lmportontes dispositivos dizem respeito a interco
nexao das redes vi6rias e a interliga~ao dos sis
temas eletricos e dos de telecomunica~oes dos 
dois poises. 
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0 Tratado consigna tambem a disposi~ao do Go
verna brasileiro de colaborar no processo de de
senvolvimeto do Paraguai, atraves da coopera~ao, 
em forma a ser acordada posteriormente, para a 
valoriza~ao economica dos recursos naturais que 
signifiquem novas fontes de riqueza para o Para
guai. No que concerne ao desenvolvimento regio
nal, o Governo brasileiro oferece ao Governo pa
raguaio sua coopera~ao nos estudos referentes a 
urn plano de desenvolvimento integral do Alto Pa
rana. Os estudos, j6 acordados entre os dois Go-

vernos, do potencial hidreletrico dos rios Acaray, 
Monday e Nacunday sao considerados no Tratado 
como urn primeiro passo concreto no sentido da 
formula~ao do referido plano de desenvolvimento 
regional. 

Em outro dispositivo, da maior relevoncia e signi
ficado, o Brasil assegura a concessao de direito 
de pesca a nacionais ou empresas paraguaias na 
zona maritima submetida a jurisdi~ao e soberania 
de nosso Pals. 

contrato eletrobras-itaipu 
e emprestimo recorde 

Nota do Assessoria de lmprensa 
do ltamaraty, divulgada em 4 de dezembro de 1975, a uma so' obra 

sabre o contrato entre a Eletrobras e a entidade binacional ltaipu 

0 Tratado de 26 de abril de 1973, firmado entre 
o Brasil e o Paraguai, criou a entidade binational 
ltaipu e estabeleceu, em seus Artigos VIII, IX e 
X, as condi~oes relatives a obten~ao de recursos 
financeiros, as opera~oes de credito e a garantia 
de emprestimos, necessarios a realiza~ao do maior 
projeto hidreletrico atualmente em execu~ao no 
mundo. 

0 custo total do empreendimento esta or~ado em 
cerca de 49 bilhoes de cruzeiros, a pre~os de 
novembro de 1975, sendo 31,5 bilhoes para obras, 
instala~oes, engenharia e administra~ao e 17,5 bi
lhoes para a cobertura de encargos financeiros. 

Estima-se que, desse montante, 36 bilhoes de cru
zeiros correspondam a participa~ao em moeda na
tional e o equivalente a 13 bilhoes em moeda 
estrangeira. 

Na parte referente a moeda nacional, a maior 
contribui~ao cabe a Eletrobras, por intermedio do 
contrato assinado com a ltaipu. Por esse instru· 
mento, a mais importante opera~ao de finan
ciamento ja realizada por entidade brasileira, 
serao concedidos recursos da ordem de 31,4 bi
lhoes de cruzeiros, equivalendo portanto a cerca 
de 3,5 bilhoes de dolores. 
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Dessa forma, e nesta unica opera~ao, ltaipu Bi
nacional ter6 assegurados cerca de 87 por cento 
dos requisitos em moeda nacional, e 62 por 
cento de suas necessidades totais de recursos, 
complementando de maneira significative contri
bui~oes anteriores da Uniao, Finep, BNH, Banco 
do Brasil, e da propria Eletrobras, que montavam 
a aproximadamente 10 por cento dos aportes em 
moeda nacional. 

o contrato 

0 credito aberto pela Eletrobras a ltaipu Binacional 
corresponde a Cr$ 31.388.216.000,00, dos quais, 
Cr$ 19.188.216.000,00 para a cobertura de forne
cimento, obras e servi~os e Cr$ 12.200.000,000,00 
para cobertura dos encargos financeiros respec
tivos. 

o proieto 

A Usina Hidreletrica de ltaipu esta localizada 
sobre o rio Parana, a 14 km a montante da ponte 
internacional que une Foz do lgua~u, no Brasil, a 
Porto Presidente Stroessner, no Paraguai. 



Com urn desenvolvimento total de 8,5 km ao Jon
go de seu eixo, o projeto e constituido de borro
gens e diques de concreto, terra e enrocamento, 
umo estrutura vertedora, tornado d'agua e coso 
de for~a, e 18 unidades turbo-geradoras de 
700 MW, complementado ~or urn sistema de trans
formo~ao e transmissao em 750 KV, e de obras 
de apoio a navega~iio fluvial. 

0 reservat6rio, estabelecido no cota 220 m acimo 
do nivel do mar, cobrira uma area de 1.350 km2, 

dos quais, 800 km2 em territ6rio brasileiro, com 
uma extensao de cerca de 200 km. 

Os volumes do estrutura sao do ordem de 21,2 
milhoes de metros cubicos de terra e enroca
mento, 11,5 milhoes de metros cubicos de con
creto. 0 vertedor, com suas 17 comportas, tera 
copocidade para 58.000 m3 por segundo. 

Participam do elaboro~ao dos projetos de engenha
ria, alem do cons6rcio italo-omericano IECOELC, 
entre outras, as firmas brasileiras Engevix, Hidro
service, Promon e Themog, e o grupo consultor 
poroguaio Alto Parana. 

Para a execu~iio dos obras, o primeiro grande 
controto foi assinado recentemente entre a ltaipu 
e o grupo construtor formodo por cinco cons6rcios 
das empresas brasileiras Cetenco, CBPO, Camargo 
Correia, Andrade Gutierrez e Mendes Jr., e para
guaios Herman Baumann, SRL, Wasmosy, General 
de Construcciones e Barrail, respectivamente, en
tre outras. 

A parcela maior dos recursos de ltaipu sera apli
cada em materiais, equipamentos e servi~os for
necidos por empresas dos dois poises. 

Representondo, com seus 12.600 MW, cerca de 
60 por cento do capacidade instalada atualmente 
no Brasil, ltaipu devera ser responsavel, em 1985, 
por 24 por cento do suprimento de eletricidade 
das regioes Sudeste e Sui do Pais. 

a solenidade 

0 contrato foi firmado no dia 4 de dezembro de 
1975, em Assun~iio, Paraguai, no presen~a dos 
Presidentes Ernesto Geisel e Alfredo Stroessner. 

Assinaram o documento os Srs. Antonio Carlos 
Magalhiies e Norberta de Franco Medeiros, pela 

Eletrobras; Jose Costa Cavalcanti, Enzo Deber
nardi, Moacyr Teixeira, Fidencio Juan Tardivo 
Carmelos, Antonio Colman Rodriguez e Paulo Jose 
Nogueira do Cunha, pela ltaipu Binacionol; e Ma
rio Henrique Simonsen, Ministro da Fazenda. 

Estiverum presentes ao ato Ministros de Estado dos 
dois poises, membros das Diretorias e Conselhos 
de Administro~ao do ANDE, Eletrobras e ltoipu, e 
outras altos personalidades paraguaias e brasi
leiras. 

a hidreletrica de itaipu 

Nesta hora e importonte assinalar que esta sendo 
assegurado a ltaipu Binacional, pelo documento 
ossinado por ela com a Eletrobras, urn financia
mento de 3,5 bilhoes de dolores. Concretiza-se, 
assim, a garantia plena do execu~ao do crono
grama das obras, ja iniciadas. 

Trata-se do maior contrato de financiamento de 
uma s6 obra ja registrado no hist6ria dos grandes 
empreendimentos mundiais. 

Se ocrescentarmos ao valor acima citado os de 
outros financiomentos ja concedidos, verificamos 
que estiio a disposi~iio do ltaipu Binacional cerca 
de 70 por cento das necessidades financeiras glo
bais do obra. 

Essa excepcional base financeira, ora concedida 
pela Eletrobras a entidade binacional, enseja tam
bern o engajamento definitive do tecnologia pri
vada dos nossos dois poises no elabora~oo e no 
execu~Cio do projeto, com a efetiva participa~oo 
do moo-de-obra poraguaia e brasileira, em inte
gra~oo binacional de intenso !.entido humano e 
social. 

a primeira turbina 

Com efeito, a utiliza~iio dos recursos desse finan
ciamento sera basicamente nos obras civis ja ini
ciadas, das quais participom, exclusivomente, 
empresas paraguaias e brasileiras. Essas obras 
assumiriio maior vulto ate 1983, quando deverci 
entrar em funcionamento a primeira das 18 tur
binas previstas, para urn total de 12.600 MW de 
potencia instalada. 
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plano diretor inter)ra sistema 
Nota do Assessoria de lmprensa do Vl"a' rl"o 

ltamaraty, de 4 de dezembro de 1975, brasil-paraguai 
sobre o Plano Diretor de lntegra~ao dos Sistemas de Transportes Brasii-Paraguai 

0 documento aprovado pelos dois Governos cor
responde a concretiza~ao do compromisso assu
mido pelo Governo brasileiro, mediante troca de 
Notas celebrada em Assun~ao, em 10 de setembro 
de 1974, no sentido de realizer os estudos espe
cificados com o Governo paraguaio no setor de 
transportes, visando a formula~ao de urn Plano 
Diretor de lntegra~ao dos Sistemas de Transportes 
dos dois poises. 

0 estudo em questao, efetuado pelo GEIPOT, e de 
carater eminentemente tecnico, de alto nivel, 
constituindo-se em uma base objetiva para o esta
belecimento de urn plano de orienta~ao e defi
ni~ao de uma politico eficiente de integra~ao dos 
sistemas de transportes dos dois poises. 

De acordo com o plano de trabalho adotado, os 
levantamentos realizados compreendem: a) estu
do de viabilidade tecnico-economica da interliga
~ao dos sistemas ferroviarios do Brasil e do Pa
raguai; b) plano diretor de transporte fluvial no 
rio Paraguai, de Assun~ao a foz do rio Negro; 

c) plano de melhoramentos nas rodovias Concep
cion-Pedro Juan Caballero; Cel. Oviedo-Bella Vista 
e Caaguazu-Porto Presidente Stroessner. lmplanta
~ao/dos trechos: Vallemi-Ruta 5 e Bella Vista-Ruta 
5; d) elabora~ao de termos de referencia para 
execu~ao dos estudos de engenharia decorrentes 
das recomenda~oes do Plano Diretor; e e) estu
dos dos aspectos legais, aduaneiros e fiscais para 
a dinamiza~ao dos transportes entre os dois poises. 

Tais estudos abrangem toda a area leste-Sul do 
Paraguai, incluindo os Departamentos de Concep
cion, Amambay, San Pedro, Canendiyu, Caaguazu, 
Guaira, Alto-Parana, Caapaza e ltapua, com 
uma area total de 121 . 889 km2, correspon
dendo a 33% do territorio guarani, onde se 
concentram 1 . 120. 000 habitantes, 45% da popu
la~ao de todo o pais. 

Ressalte-se que o Plano Diretor ora entregue aos 
dois Governos da, pela primeira vez, uma visao 
de conjunto sobre todos os aspectos da interli
ga~ao dos sistemas viarios dos dois poises. 

Nota da Assessoria de lmprensa do 
protocolo adicional desfaz 

ltamaraty. de 4 de dezembro de 1975. sobre d , ·das sob e ·1 has 
0 significado do Protocolo Adicional ao Tratado UVI r I 

de limites (de 21 de maio de 1927), firmado naquela data na Capftal paraguaia 

Alem do Tratado de Amizade e Coopera~ao, as
sinado por ocasiao da visita presidential ao Para
guai, foi celebrado, tambem, um Protocolo Adi
cional ao Tratado de limites firmado entre os 
dois poises em 21 de maio de 1927. 
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Tendo em vista as dificuldades ha vanos anos 
encontradas pelos demarcadores brasileiros e pa
raguaios no seu empenho de determiner a adjudi
ca~ao - e consequente demarca~ao das ilhas si
tuadas no rio Paraguai, entre a foz do rio Apa 



e o desaguadouro do Baia Negra-, os dois Gover
nos resolveram aplicar o disposto no Artigo XIII do 
Protocolo de lnstru~oes, firmado no Rio de Janeiro 
a 9 de maio de 1930, que lhes faculta tamar uma 
decisao final nos casas de duvidas ou disc6rdias 
que nao possam facilmente ser afastadas pelos 
demarcadores de ambos os Iadas. 

Ao assim procederem, os dois Governos valeram
se dos resultados de trabalhos de levantamento 
hidrogrcifico e topogrcifico, efetuados recentemen
te pela Marinha de Guerra do Brasil e pela Ma
rinha do Paraguai naquele trecho do rio Paraguai, 
declarando aceita-los, neste coso particular, para 
se lograr uma defini~oo parcial do fronteira. 

Baseado nos resultados desses estudos, o Brasil 
reconhece o dominio territorial e a soberania do 
Paraguai sabre a ilha conhecida como Porto Mur
tinho ou Banco das Tres Barras, pelos brasileiros. 
e denominada llha Margarita, pelos paraguaios, 
enquanto o Paraguai reconhece o dominio 
territorial e a soberania do Brasil sabre a ilha 
conhecida como do Sombrero pelos paraguaios e 

denominada llha do Chapeu, pelos brasileiros. 0 
Protocolo Adicional consigna, ainda, decisao dos 
dois Governos de empreender, no mais breve pra
zo possivel, atraves do Comissao Mista de Limites 
e de Caracteriza~oo da Fronteira Brasii-Paraguai, 
OS trabalhos relatiVOS a adjudica~aO das demais 
ilhas do trecho fronteiri~o do rio Paraguai entre 
os dois poises. 

A llha Margarita, situada em frente a cidade bra
sileira de Porto Murtinho, tern cerca de 2 mil 
metros de comprimento por cerca de 900 metros 
de largura e estci dividida ao meio por urn canal. 
Somente a parte Sui da ilha e habitada, pois nos 
periodos das cheias normais do rio o restante de 
sua superficie e coberto pelas aguas. Tern sido 
ocupada pelos paraguaios ha mais de 50 anos e 
conta atualmente com cerca de 500 habitantes. 

Quanta a llha do Chapeu, tern uma area menor 
do que a da primeira e estci situada mais ao 
Norte. Tern sido apenas periodicamente ocupada 
por lavradores que se aproveitam da maior ferti
lidade natural do ilha. 
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presidente focaliza crise 
mundial e anuncia 

Discurso do Presidente 
Ernesto Geisel dirigido a Na~ao, 

em 9 de outubro de 1975, contratos de risco 
por uma cadeia de radio e televisao 

Brasileiros, 

Em diferentes oportunidades, particularmente por 
ocasiao do lan~amento do II PND, julguei neces
sclrio referir-me ao cenclrio de perplexidades e 
obstclculos em que se vern arrastando a economia 
mundial, desde fins de 1973 ate hoje. 

A verdade e que tais dificuldades - crise de ener
gia, universaliza~ao da infla~oo e estagna~oo nos 
poises desenvolvidos, com os conseqiientes entra
ves ao comercio internacional e problemas eras
centes no balan~o de pagamentos para todo o 
mundo subdesenvolvido - estoo persistindo mais 
do que, ao inicio deste ano, seria razoclvel espe
rar-se. Na verdade, noo se trata, ao que parece, 
de simples crise, aguda embora, de reajustamento 
economico em largo escala. Enfrentamos verda
deira mudan~a estrutural de toda a economia 
mundial. 

As hesita~oes dos poises industrializados em ado
tar politicos anti-recessives eficazes, uns espe
rando pelos outros e todos receosos, sobretudo, 
do recrudescimento da infla~oo, noo tern permi
tido a tao desejada recupera~oo do mundo desen
volvido. Estados Unidos, Europa e Japoo ainda se 
debatem com altos taxas de desemprego, varian
do entre 5 e 8,5%. 

Ora, esse quadro de indefini~oo certamente ira 
complicar-se ainda mais com a recente eleva~oo 
de 1 0% nos pre~os do petr61eo, o que custarcl ao 
mundo mais 18 bilhoes de dolores/ ano. Ressalte
se, ademais, a indica~oo muito nitida de que 
novos aumentos poderoo vir a ser impostos, 
periodicamente, a todos os consumidores. 

dificuldades crescentes para os 
subdesenvolvidos 

Os efeitos desse aumento sobre o mundo subde
seQvolvido seroo multiplos, quer de forma direta, 
pela eleva~Cio do custo das importa~oes de petr6-
leo e produtos sobre cuja forma~oo de pre~os 
este influi substancialmente, quer, mais ainda, 
pelas repercussoes indiretas. Se os produtos pri
mclrios, em geral, jcl se encontravam em posi~oo 
desvantajosa no mercado mundial, o reduzido ni
vel de atividade dos poises industrializados, com 
perspective, agora, de prolongar-se, torna muito 
dificil, aos subdesenvolvidos, compensar tal situa
~iio por uma expansiio maior das exporta~oes de 
manufaturados. 

Esse novo impacto ocorre, ademais, quando os 
poises em desenvolvimento acusam jcl sintomas de 
resistencia menor, ap6s quase dois anos de crise 
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econom1co internocional. 0 deficit em conto-cor
rente dos poises subdesenvolvidos, que, de 1973 
para 1974, aumentou de 9 para 27 bilhoes de 
d61ares chegora, este ono, a coso dos 36 bilhoes 
de dolores. ConseqUencio inevitavel, oindo que 
tal deficit sejo coberto pelos fontes normois do 
financiomento, sera o substonciol oumento gerol 
do divido externo, tornondo insuportaveis as 
cargos dos juros e omortizo~Cies controtuois. 

A perspective para 1976, no area desenvolvido, 
e, oindo, de recupera~iio Iento. Noticios do Orgo
nizo~iio para Coopero~oo Economico e Desenvol
vimento, ou sejo, do mundo industriolizodo, mos
trom tendencio, oindo, a declinio do produto real 
do corrente ono, oro estimodo em menos 2,5% 
apos a estogno~iio do ono possado, com um total 
de desempregodos da ordem de 1 5 milhoes de 
pessoos. 

0 Brasil vern conseguindo evitor a recessoo e a 
estogno~oo, que nos estiio sendo exportodos pelo 
mundo desenvolvido Ia de foro, com o seu coro
lario do desemprego a otingir, sempre, as classes 
mois pobres. 

brasil consegue manter considercivel 
dinamismo na economia 

Verdode e que estomos olcon~ondo toxos de cres
cimento bern mois boixos, nos que estavomos 
acostumodos oos magi cos 10% ao ono que a 
economio brosileiro soube preservor, desde 1970 
ate 1974. Mas niio h6 duvido de que, mesmo com 
o desempenho froco do fim do ono possodo e 
come~o deste ono, oindo se observo consideravel 
dinomismo no economio: oo lado de um oumento 
do consume de energia eletrico industrial de 9%, 
os setores de produ~iio de bens de capitol e de 
bens intermediaries opresentorom toxos de cres
cimento entre 7% (metolurgico) e 16% (meca
nico), ate ogosto ultimo. E isso tern ocorrido em 
virtude do determino~iio govemomentol de pre
server o desenvolvimento nocionol, mesmo com 
olgum prejuizo em outros metos economicos. 

Ao mesmo tempo em que procurou, pelo II PND. 
reojustor ropidomente as prioridodes para otender 
os setores do energio, bens de capitol, insu
mos basicos, desenvolvimento ferroviario e cons
tru~ao naval, como exigio o novo reolidode mun-
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dial - o Governo vern tentando, por todas as 
formos, solvoguordor 0 otividode economico in
terno e o nivel de emprego, quonto possivel, dos 
efeitos recessives do conjunturo internocionol. 
Doi, a otitude, que, no ombito do Conselho de De
senvolvimento Economico, oprovei em janeiro, de 
"dispor de flexibilidade e ogir com ropidez", no 
execu~iio do Plano, "evitondo-se a defini~iio de 
metos rigidas, mesmo com relo~iio oo crescimento 
do Produto lnterno Bruto, otuondo-se sempre 
otroves de indicodores economicos e sociais, re
vistos com reguloridode". 

Os incentives de todo forma, fiscois, finonceiros 
e combiois, e ate mesmo certos subsidies a pro
du~iio - como no agriculture, para o coso dos 
fertilizontes - tern sido a tonica. Vezes inumeros, 
o Governo obriu mao de receito ou expondiu des
pesos e opoio finonceiro, para otender a setores 
sem dinomismo e manter o ritmo dos investimen
tos - sem esquecer os omplos recursos empenho
dos para minoror os efeitos colomitosos das geo
dos e enchentes deste ono. Ate os gravomes do 
corre~iio monetario chegoram a ser porciolmente 
compensodos por incentives fiscois concedidos a 
projetos em setores prioritarios e oos mutuaries 
do Sistema Finonceiro do Hobito~iio. 

situa~iio mundial limita a margem de 
manobras 

A dificuldode principal reside, entretonto, no foto 
de que a situo~iio mundial, incerto, reduz a pro
prio morgem de monobro do Governo, umo vez 
que, se odotodas certos medidos mois drasticos 
e generolizodos, com vistas a reotivo~iio da eca
nomio, poderiio vir o ogrovor-se as dificuldodes 
de bolon~o de pogomentos, enquonto que, odo
todos outros, podera resultor um recrudescimento 
do inflo~iio, o cobror elevodo onus sobre o 
podrao de vida dos classes mais pobres. 

Os fotos novos sobrevindos no conjunturci inter
nocifmol ressoltom o importoncia de definir-se, 
desde logo, umo oriento~ao gerol para este fim 
de 1975 e para o ono de 1976. 

Por isso, o Governo tern promovido reunioes, pro
cedido oos necessaries debates e oqui estou, neste 
momenta, para dar conto disso a todos os bra
sileiros. 



Minho linguogem sera bern franco, para que OS 

brosileiros soibom, cloromente, qual a situo~oo 
real e o que o Governo voi fozer. Mas nao troz 
elo, nem precisorio trozer, quolquer nota de deso
lento. Nestes anos do Revolu~oo, o Brasil soube 
omodurecer suficientemente para, em horos que 
exijom decisao e objetividode, nao oscilor entre 
extremos, e, usondo no justa medido de urn sodio 
senso de reolismo e de sereno outoconfion~o, su
peror situo~oes tronsitorios que requeirom esfor
~os moiores. No copacidode de nosso povo para 
a reolizo~Cio de esfor~o tal sempre confiei, con
forme tenho dodo publico e cobol testemunho. 

0 Brasil tern equocionodo, a contento, os seus 
problemas de bolon~o de pogomentos, evitondo 
excesso de endividomento e montendo urn nivel 
odequodo de seguron~o com suos reservos com
biois. 

Comporondo os oito primeiros meses de 1975 com 
o periodo correspondente a 1974, verifico-se que 
as exporto~oes, em dolores, crescerom cerco de 
29%, enquonto que as importo~oes proticomente 
montiverom o nivel de 1974 (oumento de openos 
1,8%). ConseqUentemente, reduziu em 34% o 
deficit no bolon~o comerciol (ou sejo openos no 
movimento de mercodorios). Excetuodos os com
bustfveis e bens de capitol, todos os demois gran
des itens de importo~Cio coirom substonciolmente 
em quontidode. 

reduzir ao minimo o deficit no 
balan~o comercial 

Dentro de oriento~Cio semelhonte, precisomos par
tir, agora, para novo etopo no esfor~o de melho
rio de nossos contos com o exterior. 0 objetivo 
a olcon~or, para 1976, sera o de reduzir a urn 
minima o deficit no bolon~o comerciol, procuron
do manter estavel o nivel de reservos combiois. 
Esse deficit minima, por suo vez, deve ser bus
coda por umo politico imoginotivo que evite, o 
quonto possivel, quolquer impocto negotivo sobre 
o nosso ritmo de crescimento economico. 

Com isso, 0 deficit em conto COrrente (isto e, 
relotivo a mercodorios e servi~os), que em 1975 
ja sera menor que o do ono possodo, vira decor
rer quose exclusivomente do conto de servi~os 
(fretes e juros, principolmente). Manter-se-a em 

nivel oceitavel o endividomento externo, preser
vondo-se o dos reservos e colocondo-se sob con
trole o bolon~o de pogomentos, num processo 
que, em 1977, devera osseguror-nos area de mo
nobro muito moior, gro~os oos resultados dos 
pianos de substltui~ao de irrtporto~oes que ja 
estorao em produ~ao (siderurgio e fertilizontes) 
e oo oumento esperodo, oquele ono, no produ-
~Cio de petroleo. · 

No perspectivo de medio prazo, o Pais esta 
executondo progromos que lhe ossegurorao o 
equilibria no bolon~o de comercio, otroves de urn 
rozoavel crescimento dos exporto~oes. So os pro
gromos visondo a outo-suficiencio em insumos ba
sicos - siderurgio, nao-ferrosos, petroquimicos, 
fertilizontes, defensives ogricolos, popel e celu
lose - somorao investimentos de 165 bilhoes de 
cruzeiros, devendo geror umo economio bruto, em 
divisos, do ordem de 22 bilhoes de dolores, ate 
1980. 

No area do petroleo, as provincios de Compos e 
do Rio Grande do Norte estorao produzindo, em
bora nao 0 pleno, em 1977. 

programa do alcool: medidas que em breve 
serao baixadas 

0 Governo decidiu, tombem, oprovor urn Progromo 
Nocionol do Alcool, destinodo a permitir o uso 
deste, progressivomente, como combustive!, em 
propor~Cio do ordem de 20%, ossim como sob a 
forma de materia-prima para a industria quimico. 

0 conjunto de medidos a serem boixodos em 
breve, para tal fim, compreende a compro de 
alcool, pelo Petrobras, oos novos niveis de pre~o 
(poridode com o pre~o do o~ucor crista!), os esti
mulos finonceiros a produ~Cio de cona odicionol 
e a montogem de destilorios anexas ou autonomas. 

Hovera, tombem, programas especiais de apoio a 
produ~Cio de alcool de outros fontes - mandioca 
e batato doce - notadamente em areas novas. 

lguolmente, o progroma do xisto ja permitira, em 
breve, decisoes quonto a sua exploro~ao em escolo 
industrial, embora sua contribui~oo significativo 
a produ~oo de oleo bruto leve oindo, certomente, 
alguns onos. 
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Por outro lado, parece ter chegado o momenta 
de pensar em promover a auto-suficiencia do 
Brasil na produ~ao de trigo, considerando-se que 
os pre~os internacionais continuam em ascensao. 
No Centro-Sui, afigura-se viavel, apenas com a 
utiliza~ao de terras ja usadas para a soja, ampliar 
a area de produ~ao de trigo em cerca de 2 mi
lhoes de hectares. Areas novas, por exemplo em 
Mato Grosso e Goias, sao igualmente aptos a ex
pandir a produ~ao do cereal. E as experiencias 
no cerrado abrem-nos, ainda, possibilidades novas. 

Sao, como se ve, bastante amplas essas possibi
lidades para o medio prazo. lmpoe-se, em conse
quencia, manter sob controle a situa~oo em 1976, 
certos de que, a partir dai, novos fatores entra
roo em cena, criando perspective de melhoria 
substancial e flexibilidade maior. 

preservar 0 incentivo as exporta~oes 

Para reduzir a urn minimo o deficit comercial em 
1976 procuraremos, em primeiro Iugar, preservar 
0 atual impulso as exporta~oes, quer na area dos 
produtos basicos, quer na dos manufaturados, 
pela adequada combina~oo de incentivos fiscais, 
crediticios e cambiais, estes ultimos dentro da 
politico de pequenas desvaloriza~oes que vern 
sendo adotada desde 1968. No campo financeiro, 
os bancos oficiais deveroo expandir as suas linhas 
de credito aos exportadores, a juros favorecidos. 
No campo fiscal, determinei a elabora~ao urgente 
de estudos para que os exportadores que dis
ponham de creditos acumulados de ICM junto aos 
respectivos Estados, possam ser efetivamente res
sarcidos. E, por outro lado, seroo renovados os 
incentivos fiscais que acabariam em 1975, como 
o da isen~oo do imposto de renda sobre os lucros 
auferidos na exporta~oo. 

providencias na area das importa~oes 

Do lado das importa~oes, varias medidas seroo 
adotadas. 

Primeiro, a aprova~oo de or~amento de importa
~oes para todos os Ministerios (inclusive as em
presas governamentais), significando uma redu~oo 
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de 15% sobre o total de suas importa~oes du
rante 1975, tanto em equipamentos e materias
primas quanto em bens de consumo. 

lsso permitira flexibilidade acrescida no tocante 
as importa~oes destinadas ao setor privado. 

Segundo, estamos formalizando a orienta~oo, fir
modo o ano passado, no ambito do Conselho de 
Desenvolvimento Economico, de apoio decidido a 
produ~oo interna de equipamentos. Decreto assi
nado hoje define que os 6rgoos da administra~ao 
direta e as entidades da administra~oo indireta 
daroo preferencia, nos seus programas, aos bens 
de capital de produ~oo nacional, desde que simi
lares aos produzidos no exterior. 

E, ao mesmo tempo, a fim de que a redu~oo nos 
limites de importa~oo noo signifique diminui~oo 
dos programas prioritarios das empresas gover
namentais, a Agencia Especial de Financiamento 
- FINAME - sera dotada de recursos adicionais, 
que poderoo alcan~ar 10 bilhoes de cruzeiros, ern 
1976, atraves de linhas de credito especiais a 
empresas, destinadas ao financiamento, a Iongo 
prazo, da compra de equipamentos de produ~oo 
nacional. As condi~oes internas de financiamento 
serao, pelo menos, equivalentes as existentes no 
exterior. 

Terceiro, tambem com o objetivo de confer as 
importa~oes e de proteger a industria nacional, 
assinei decreto-lei que altera as aliquotas adua
neiras em duos faixas: em primeiro Iugar, aumen
tam-se de 100 pontos percentuais as incidencias 
sobre uma lista de bens superfluos; em segundo 
Iugar, acrescem-se 30 pontos de percentagem as 
tarifas sobre uma serie de produtos intermedia
rios, tambem com produ~ao interna e com pe
quena participa~oo no custo dos produtos finais. 
Na mesma linha, determinei ao Conselho de Co
mercia Exterior a prorroga~oo da Resolu~oo n.o 
98, que cuida da importa~oo coordenada de pro
dutos siderurgicos. 

os milhoes gastos com o petroleo 

Na area do petr61eo, e facil estimor que o recente 
aumento do pre~o internacional iria representor, 
se mantidos os niveis atuais de importa~oo, um 
aumento de gastos, diretamente, de cerca de 



300 milhoes de dolores onuois, e, considerodos os 
reflexos indiretos, de 400 milhoes, oproximodo
mente. 

Como e obvio, tal eleva~ao no dispendio com o 
petroleo dificilmente se compotibilizoria com 
o objetivo enunciodo para a bolon~o comercial. 

No proposito de, pelo menos, manter o valor das 
importo~oes de petroleo, em 1976, oo nivel de 
1975, o Governo esta outorizondo um oumento 
de 25% nos pre~os para a gosolina e de 10% 
para 0 oleo diesel e 0 oleo combustive! (sem ol
tero~ao no pre~o do gas liquefeito). Os recursos 
decorrentes desse oumento serao destinodos a 
novos projetos no 6reo de energio e oo Progromo 
Nocionol de Transportes Coletivos. 

A ideio e cousor efeito minima sabre os derivodos 
que interessom, de perto, as otividodes produti
vos, evitondo-se subsidies, e colocor o onus moior 
sabre o tronsporte individual. 

Sem duvido, mesmo esse oumento, nao muito ele
vodo, seria preferivel evita-lo. 0 cominho, op6s 
demorodos estudos, foi escolhido de forma a nao 
se recorrer oo rocionomento, pratica por demais 
molesto aos consumidores e de implonto~ao sem
pre diflcil e controle sobidomente ainda mais di
ficil em face dos oportunidades de manobros 
ilicitos. Ademais, o Brasil possaria a ser o unico 
pais do mundo atuol a voler-se de tal mecanismo 
de controle, o que possivelmente contribuirio 
para deslustre de nosso imagem no exterior. 

No esfera governomental, instru~oes estao sendo 
baixodas, aperfei~oondo o esquema ja em funcio
namento, com tetos para o consumo de derivados 
de petroleo no proximo ano, de modo a obter 
sua redu~ao. 

novas op~oes para a petrobras 

Ao lado das solu~oes de curto prazo e da aber
tura de altemativas como as do cilcool e do xisto, 
nao quis o Governo deixar aspecto algum do pro
blema do petroleo sem a devida considera~ao. 

Deteve-se, por isso, sem emocionalismos e voltado 
openos, com objetividade, para o interesse nacio
nol, no analise das novas op~oes que a Petrobras, 

dctentoro legal do monopolio estatal de prospec
~ao, produ~oo e refino, poderiom, em principia, 
ser proporcionodas. 

Noo serio reolisto esperor dessos novas op~oes 
que permitem, de umo forma ou outro, o con
curso de empresas estrangeiros, a solu~oo para 
o nosso problema de petroleo, a curta prozo. 
Contribui~ao significative, se houver exito, tolvez 
se possa esperar para o infcio do proximo decado. 

Sem embargo, tal considero~ao nao seria, por si 
so, suficiente para fundamentar uma decisao. 

contratos de risco nao quebram regime de 
monopolio 

A analise meticulosa a que procedemos, inclusive 
debotendo o ossunto com a Petrobras, no ambito 
do CDE e, hoje, de todo o Ministerio, e levando 
em conta minha experiencia pessoal como presi
dente do empresa, levou-nos a convic~ao de que 
o Govemo deve autorizor a Petrobras, sem quebra 
de regime de monop61io, a realizar contratos de 
servi~os, com clausula de risco por conta do em
presa executoro, em areas previamente selecio
nadas. 

A medida sera pasta em pratica com base na 
experiencia dos contratos jci celebrados pela Pe
trobras no Exterior, garontindo-se o principia 
essencial do monop61io e definindo-se condi~oes, 
niveis e prozos rigorosos para os investimentos a 
serem realizados, sempre sob controle do Petro
bras. 

Poder-se-io indogar se, de um lado, ao proporcio
nor lJ Petrobr6s esse novo instrumento, niio se 
esta pondo em dllvida, de certo modo, a sua capa
cidade executiva, e, de outro lado, se nao seria 
melhor descartar a ideia, ja que nao constitui 
garantia de solu~ao a curta prazo. 

petrobras continuara recebendo 
apoio integral 

Meu Governo deu e continuar6 a dar integral 
opoio ll Petrobras, que ainda hoje considero 
minha casa. 
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Mas num pais do dimensao do Brasil e que precisa 
nao perder tempo, antes apressar-se, no setor do 
petr6leo, nao seria justificavel deixar de propor
cionar a empresa e a Na~ao, de plano, essa op~ao 
nova. Ainda que os resultados demorem ou sejam 
pou·co satisfatorios, o Governo demonstra que nao 
exclui, por simples impulsos emocionais ou receios 
pouco justific6veis, qualquer alternative valida 
que, sendo, como e, compativel com o monopolio, 
represente mais urn caminho a ser tentado. 

Julgo conveniente estender-me urn pouco mais, 
incorrendo embora em repeti~oes e redundancies, 
no esclarecimento da questao relative ao supri
mento do petr6feo. 

Ela constitui atualmente - e este e o consenso 
geral - uma de nossas maiores vulnerabilidades. 
Por isso, todos os meios possiveis deverao ser 
acionados para que possamos vir a dispor de 
solu~ao que nos satisfa~a. 

A gera~Cio de energia eletrica, felizmente, est6 
apoiada, essencialmente, em nosso potencial hi
dr6ulico e, para o seu futuro desenvolvimento, j6 
encaminhamos procedimentos que utifizarao, na 
escala necessaria, o potencial nuclear. 

Subsiste, entretanto, o problema do setor vital 
dos transportes - todo ele movimentado com 
derivados de petr6feo que, alem disso, sao largo
mente empregados na industria e na vida domes
fica - para os quais, a curto e mesmo medio 
prazos, nao temos sucedOneos. 

procurava-se niio sacrificar o futuro 

Enquanto os pre~os do petroleo bruto eram mo
derados e relativamente baixos, a ponto de sua 
influencia no balan~o de pagamentos ser supor
tavel, nao tfnhamos excepcional interesse imedia
to em descobrir todos os nossos recursos em pe
tr6feo, nem muito menos, em ativar em maior 
escala sua produ~ao, mediante o emprego de 
meios financeiros superiores aos de nossas dispo
nibilidades normais. Achavamos que, em muitos 
casos, era preferivel sermos comedidos na produ
~ao de nossos campos de petr6feo, a fim de lhes 
prolongarmos a vida util. Como o presente de 
entao nao era crftico, preferfamos agir de ma
neira a nao sacrificar 0 futuro. 
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Varios fatos marcantes ocorreram, entretanto, 
modificando, inteiramente, esse quadro. 0 antigo 
sistema de concessoes evoluiu ate a sua extin~ao 
quase generalizada. Veio a ser substitufdo, ele, 
em muitos poises produtores, por contratos de 
servi~o, denominados de risco, e que nao se apre
sentam com o carater espoliativo e opressivo 
atribufdo aquele sistema. 

fase de explora~iio corre por conta da 
empresa 

Nesses contratos, a explora~ao ou pesquisa 
que constituiu a fase aleat6ria do processo, ain
da com fortes nuan~as de aventura geologica -
e custeada pela empresa contratante, a qual se 
propoe a executa-fa em area limitada e em con
di~oes preestabelecidas, entre estas, basicamente, 
a de que o dispendio correspondente a explora~ao 
nao sera ressarcido se o resultado for negativo, 
(e dai a qualifica~ao de risco) e, ao contrario, se 
positivo, sera compensado com algumas vantagens. 

0 Governo, quando autorizou, em 1971, a cons
titui~ao de subsidiaria da Petrobr6s, para exercer 
atividades no exterior, teve em vista, entre outros 
importantes objetivos, obter experiencia sobre a 
natureza e a execu~ao de contratos desse tipo, in
clusive quanto aos aspectos juridicos, o que efe
tivamente se conseguiu, atraves dos que a Bras
petro firmou em diversos pafses, a come~ar pelo 
lraque. As grandes companhias petroliferas, que 
eram temidas pela sua atua~ao internacional e 
acusadas de opressao, de dominio e de conluio 
entre si, foram progressivamente alijados das 
areas de produ~ao onde tinham concessoes, e 
substituidas por empresas nacionais. Os principais 
poises produtores que sao exportadores de 6leo, 
formaram a Organiza~ao dos Poises Exportadores 
de Petr6feo (OPEP), entidade internacional que 
passou a dominar o mercado e, em defesa dos 
seus exclusivos interesses, promoveram a eleva
~ao dos pre~os do oleo cru a nfveis que, pratica
mente, se estao tornando inacessiveis a maioria 
dos demais pafses, principalmente dos nao desen
volvidos. 

preocupa~iio basica e a plataforma submarino 

Entre nos, ap6s insucessos na explora~ao de 
bacias sedimentares terrestres (Amazonas e Pa-



ranci), de ponderavel exito no Bahia e Sergipe e 
mediocre em Alagoas e Espirito Santo, passou-se 
a dar enfase a explora~ao do plataforma subma
rino. Nesta, ap6s delonga inevitavel para a 
execu~ao de levantamentos sismicos preliminares 
em toda a costa e a mobiliza~ao do avultado e 
dispendioso equipamento especializado indispensa
vel aos trabalhos de explora~ao no mar, a Petro
bras trabalha com intensidade crescente. Ai foram 
descobertos campos que ja estao em produ~ao, 
como os de Guaricema e Caioba, no costa de 
Sergipe, outros em vias de delimita~ao e proximo 
desenvolvimento, como o de Ubarana, no Rio 
Grande do Norte, e o de Garoupa, no Rio de Ja
neiro. Os resultados esperados exigem, entretanto, 
muito tempo para se concretizar e avultados 
recursos financeiros. E, ah~m disso, ha outras 
areas em que ainda nao nos engajamos, princi
palmente em virtude do despropor~ao entre as 
nossas possibilidades atuais e a imensidao da su
perficie a pesquisar - e, agora, com muito mais 
urgencia que antes. 

monopolio da petrobrcis e um meio e nio 
um fim 

Merece ser destacado que a Petrobras, presente
mente, e uma empresa exemplar, com 6timo re
nome international, inteiramente consolidada e 
com excelente corpo tecnico e administrativo, nos 
suas diversas areas de atua~ao. 0 monop61io que 
a lei lhe confere e exercido na sua plenitude e 
sem contesta~ao e entendido nao como urn fim, 
mas apenas como um meio para que se possa 
cumprir a finalidade da empresa, qual a de asse
gurar, nas melhores condi~oes possiveis, o abas
tecimento nacional de petr61eo. 

0 natural desejo da Petrobrcis, de tomar a si dire
tamente todo o problema, como a lei lhe faculta, 
defronta-se agora com a exigencia de a~oes ur
gentes, tanto para hoje como para o amanha, de 
vez que nao ha perspectivas alentadoras quanto 
a redu~ao, nem a estabiliza~ao, dos pre~os do 
petrol eo. 

Como ja disse, a curto prazo, usaremos o recurso 
de limitar o consumo pela elevo~ao dos pre~os, 
principalmente da gasolina, evitando o mal maior 
que seria o racionamento direto. A medio prazo, 
contamos com o aumento de produ~ao de petr61eo, 

proporcionado pelos novos campos ja descobertos 
na plataforma e pela ponderavel contribui~ao que 
sera obtida com a produ~ao de alcool. Em prazo 
maior, depositamos nossa confian~a nao somente 
nos novos exitos que a Petrobras conseguira, mas 
tambem na explora~ao industrial do xisto e, ain
da, nos resultados positivos que poderao advir 
do nova modalidade operacional que o Governo 
vern de autorizar - os contratos de servi~o de 
risco. 

Por fim, cabe frisar que esses contratos nao im
plicarao em reduzir ou violar o monop61io atri
buido a Petrobras, pois constituirao, de fato, uma 
modalidade de execu~ao indireta, realizada no 
ambito da empresa, sob a sua jurisdi~ao e pleno 
controle. 

homenagem aos que rejeitam o 
contrato de risco 

Devo, ainda, dirigir-me a todos os que, com boa 
fe e convic~ao, inclusive em nome do Governo, 
de dentro e de fora da empresa, na imprensa, 
no Legislativo, se tern pronunciado contra a 
realiza~ao dos contratos de servi~o. Presto-lhes 
aqui minhas sinceras homenagens, pela continua
do defesa de uma posi~ao que tambem foi a minha. 
Essa vinha sendo, realmente, ha Iongo tempo, a 
orienta~oo dos Governos que se sucederam desde 
1954, inclusive do atual. Nao obstante, estou 
convicto agora, tendo em vista tudo o que venho 
de recapitular, de que e chegada a oportunidade 
da decisao que o meu Governo, a respeito, adotou, 
na certeza de que ela, nas circunstancias atuais, 
e a que melhor corresponde aos interesses maio
res do Brasil. 

responscivel senso de equilfbrio 

Meus concidadoos, 

Se me fosse indagado em que estado de espirito 
me dirijo, hoje, aos diferentes quadrantes do Pais, 
eu responderia simplesmente: com responsavel 
senso de equilfbrio. 

Equilfbrio entre a consciencia de que existem 
coisas a fazer e dificuldades a veneer, sobretudo 
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em 1976, e a convic~ao de que tais dificuldades 
serao temporarias. Se fizermos o que deve ser 
feito, sem traumatismo ao sistema economico 
nem sacrificios maiores para qualquer classe, o 
ano seguinte - 1977 - e os demais deste Go
verna, poderao ser vividos em clima de desafogo 
maior e de maior progresso. 

0 programa que se espera realizar em 1976, 
mesmo com as restri~oes apontadas, ainda de
vera permitir ao Brasil uma razoavel taxa de 
crescimento. ~ inten~ao, pois, do Governo evitar, 
com todo o esfor~o necessaria, que a estagna~ao 
em certas regioes do mundo se propague ao 
Brasil. Para tanto, prosseguiremos numa politico 
anti-recessiva que se preocupa, em especial, com 
os setores criticos j6 assinalados e com as areas 
de bens de consumo que apresentam hoje menor 
dinamismo. 

programas de investimentos do II pnd 

lmportante e manter-se a execu~ao dos programas 
de investimentos do II PND, que levam a solu~ao 
do problema do balan~o de pagamentos, pela 
substitui~ao intensiva de importa~oes, e a manu-
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ten~ao do nivel das atividades economicas. E que, 
por isso, interessam fundamentalmente ao setor 
privado, ao qual cabe executor aqueles progra
mas ou fornecer-lhes equipamentos, materias
primas e servi~os. 

Desejo concluir este meu pronunciamento com 
uma nota positiva bern nitida, para o que me 
basta, em verdade, recapitular os recursos aqi
cionais atribuidos ao Programa de Transportes 
Urbanos; o impulso acrescido a industria nacional 
de bens de capital, com a destina~ao de maiores 
recursos ao FINAME; a execu~ao do Programa do 
Alcool; a nova op~ao aberta ao problema do pe
tr61eo, sem contar a perspectiva, j6 existente, de 
aumento da produ~ao, a partir de 1977, s6 nos 
provincias j6 descobertas. 

Espero que, no quadro desta programa~ao que 
ora anuncio, se erie e propague e generalize, por 
este Brasil afora, urn estado de espirito de com
preensao e de natural preferencia, dentro do 
Governo, nos empresas e em coda lor, por aquila 
que o Pais pode produzir, poupando-se, com de
termina~ao e persistencia, tudo o que - tal o coso 
do petr61eo - devamos continuar importando, 
com sacrificios agora redobrados, que a todos 
atinge e ao pr6prio destino da Na~ao. 



mensagem presidencial 
cita realiza<;Oes da 

Mensagem de fim de ano do 
Presidente Ernesto Geisel, dirigida diplomacia em 1975 

a Na~oo por uma cadeia de r6dio e televisoo, em 30 de dezembro de 1975 

Brasileiros, 

Mais uma vez venho ao recesso de vossos lares, 
no limiar de urn novo ano, para urn ropido ba
lan~o do que se conseguiu realizer em 1975 em 
prol do desenvolvimento national e para dirigir
vos - e gra~as a Deus posso faze-lo com tranqiii
lidade e convic~oo - palavras de justa confian~a 
quanto ao futuro proximo, tal como o podemos 
antecipar nos dias de hoje. 

Mil novecentos e setenta e cinco noo foi urn ano 
facil para o Brasil. Alios, noo o foi para pais 
algum do mundo, o que, alem de noo servir de 
consolo, ainda agravou as dificuldades de coda 
urn. 

De urn lado, recessoo das mais graves e prolon
gadas estendeu-se sobre o mundo, tanto desen
volvido como em desenvolvimento, restringindo 
severamente nossos mercados de exporta~oo e de
teriorando nossas rela~oes de troca. 

De outro lado, no frente interne, boteu-se sobre 
amplas faixas do territ6rio national umo sucessao 
anormol de calamidades climaticas imprevisiveis. 
Alem das graves repercussoes sociais que essas 
calamidades causaram nos popula~oes atingidas, 
quebraram as perspectivas, dantes justificadamen
te too promissoras, de safras abundantes e, as-

sim, se reduziram nossas disponibilidades para 
exporta~oo e se criaram deficits a exigir importa
~oes onerosas. 

adapta~ao dolorosa a nova realidade mundial 

Nesse quadro, foi necessaria atuar, com muita 
flexibilidade, tanto na adapta~oo dolorosa a nova 
realidade mundial, desfavoravel e ate mesmo 
agressiva por vezes, como no supera~ao do fraco 
desempenho de nossa agropecuaria, assaltada por 
tantos e too serios flagelos, tendo em vista noo 
apenas o crescimento, mas tambem o equilibria 
do balan~o de pagamentos, o controle da infla~ao 
e a melhor distribui~oo da renda. 

Felizmente, achava-se o Governo, desde os estudos 
preliminares a elobora~iio do II Plano National de 
Desenvolvimento, preparado para isso, plenamente 
convicto do tarefa delicada que seria for~ado a 
enfrentar, com instrumentos bern mais flexiveis 
de atua~ao na esfera economica, quando tudo j6 
indicava a necessidade de inaugurar metodologia 
e estilo novos para o que teria de ser, necessaria
mente, urn planejamento em ambiente de maior 
inseguran~a e de incertezas acrescidas. Por isso 
mesmo, no II PND, noo foram estabelecidas metas 
rigidas a se alcan~arem em prazos determinados, 
vestindo, como em camisa-de-for~a, as atividades 
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planejadoros, mas sim urn sistema, odoptavel o 
evolu~ao real do conjunturo economico internocio
nol, de prioridodes de investimento e simples in
dicodores de reolizo~oes, nodo mois que marcos 
de referencia para acompanhamento de execu~ao 
e os inevitaveis reajustamentos sucessivos. 0 que 
nele se ressalta e uma torefa basica, esta sim, 
bern determinada - a de impulsionor o mois pos
sivel o crescimento do produto bruto national num 
modele, mantido sempre, de economia de merca
do, e resguardando-o ao maximo dos efeitos da 
estogna~ao, ou mesmo recessao, que afligia os 
pr6prios poises desenvolvidos, em maior ou me
ncr grou. 

aumentar exporta~oes, confer importa~oes 

Dai, sem prejuizo de urn esfor~o redobrado para 
aumento das exporto~oes, diversificando merca
dos e produtos - e estos cresceram, de fato, em 
rela~ao ao ano anterior, mas segundo uma taxa 
menor que a previsto -, medidas de progressiva 
conten~ao de importo~oes - as quais reolmente 
nao viriam a crescer nem em valor nem em quan
tidode fisica - forom odotadas desde o initio do 
a no. 

Estimulou-se muito o mecanisme do substitui~ao 
de importa~oes a que tradicionalmente tern o 
Brasil sabido recorrer em suas dificuldades de 
bolan~o de pagamentos, nao obstante se reco
nhe~o que tal mecanisme processor-se-a agora em 
setores de mois alta sofistica~ao tecnol6gico e 
em prozos bern mais demorados de maturo~ao 
dos vultosos investimentos requeridos. 

Eis por que nunco se cuidou tanto, e com tao forte 
preocupo~ao, de ganhor tempo, dos setores de 
bose, particularmente os de bens de capital e in
sumas basicos. Aprovaram-se e ja vern sendo 
executodos progromas bern definidos, dotodos to
dos de recursos e incentives para suo implemen
ta~ao, atribuido preferenciolmente o iniciotivo pri
vada. No campo do petr61eo, o mais critico sem 
duvida, todas as alternotivas forom considerodas, 
aprovando-se amplo progroma complementor para 
a produ~ao de 61cool e chegondo-se o outorizo~ao, 
confiodo o Petrobr6s, para negocior controtos de 
servi~o com cl6usula de risco. 

Ao mesmo passo, como tive oportunidade de res
soltar em pronunciamento oinda recente, impunho
se manter a execu~ao dos demois progromos prio-
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ritarios incluidos, por essenc1a1s, no II PND, os 
quais servem porticularmente o substitui~ao de 
importo~oes e tombem o promo~ao de exporta~oes 
e oo impulsionamento de novos centros motores 
para o desenvolvimento nacional. Tal enfase, Ion
ge de constituir umo revisao doquele Plano, ir.
sere-se exotamente, e, oo contr6rio, no quodro das 
preocupa~oes maiores nele definidas quanto ao 
ojustomento de nossa economia o conjuntura mun
dial, com preserva~ao de seu maior grau de cres· 
cimento possivel. 

Em dios recentes, completando a progressividade 
que na materia caracteriza a a~oo governamental, 
a conjuntura levou-nos a medidas ainda mais dr6s
ticas para conten~ao das importa~oes, de modo a 
assegurarem-se perspectivas mais favor6veis ao 
proximo ono, quando se espera preservar nossas 
reservas internacionois, equilibrando a balan~a 
de comercio e melhorondo a situa~ao defici
t6ria de nosso balan~o de pagomentos. 

centros mais dinomicos come~am a 
recuperar-se 

Justo e reconhecer-se que o Governo soube resis
tir a rea~oes prematuras de panico, apesar de 
estimuladas pelos exemplos que de outras bandas 
nos vinham, com o prestigio de economios mais 
vigorosas e de gerentes de mestria e experiencia 
indiscutiveis. Adotando somente agora essos ulti
mas medidos, quando j6 se vislumbrom sinais mui
to mais seguros de que a economio mundiol, nos 
seus centres mois dinamicos, come~a a relon~ar
se confionte, podemos esperor seja menos prolon
godo, certomente menos imperioso e duro, o pe- _ 
riodo de rigorosa dieto de importa~oes a que est6 
submetido a economio nacionol. 

Ademois, gonhomos com isso dois anos- de real 
crescimento - 1974, oinda com urn fndice elevado 
de quose 1 0%, e 1975, com urn desempenho me
n or, mas sem duvido bostante favor6vel, de uma 
taxa superior o do oumento demogrofico e tra
duzindo-se, portanto, em ocrescimo da propria 
renda per capita, alem de opresentar, em rela~ao 
aos indices de agora, muitos deles negatives, dos 
poises mois desenvolvidos do mundo, urn diferen
ciol ainda maior do que mesmo no extraordin6ria 
quodro dos 10% de crescimento anuol. Acresce 
mencionar que se conseguiu retomar, embora em 
pequeno escola, a tendencia decrescente de nossa 
taxa de inflo~ao. 



clima de tranqiiilidade, progresso e 
normalidade 

Nco houve e nco ha clima de recessco nem de
semprego anormal no Pais. Evitou-se as empresas 
privadas urn tratamento de cheque penoso, justa
mente quando elas, mal emergindo de largo pe
riodo de economic acelerada, se veriam muito 
mais vulneraveis, inclusive por total despreparo 
psicologico. E assegurou-se nco so ao trabalhador 
brasileiro, mas a popula~co em gerol, ao Iongo 
destes dois anos, urn clima de tranqUilidade, de 
progresso, de normalidade do trabalho e do vida, 
ao tempo em que, Ia fora, se acumulavam as filas 
de desempregados e se paralisavam fabricas e 
servi~os. 

0 Governo continuara atento para que sejam re
duzidas ao minimo as repercussoes das medidas 
ha pouco adotadas para conten~co das importa
~oes, em particular estimulondo determinodos se
tores do economic, entre eles o de obras de en· 
genharia e constru~co civil e outros que empre
gam muita mco-de-obra, OS que independem, OU 

dependem pouco, de volumosas importa~oes, e 
aqueles que opresentem boas possibilidades de 
exporta~co de seus produtos. Os recursos decor
rentes dos depositos restituiveis a que as importo
~oes se veem obrigadas agora, vultosas que sao, 
permitirCio ao Governo expandir suas linhas de 
credito, com seletividade, beneficiando especial
mente a pequena e media industries - que tern 
maiores dificuldades em capital de giro -, a 
agriculture e a pecuaria. 

Sabemos que 1976 sera tambem urn ano dificil, 
mas que temos todas as condi~oes para enfrentor 
as dificuldades e, a despeito delas, alcan~ar ain
da significative marco de crescimento do econo
mic. Aos pregoeiros do pessimismo destruidor ve
remos confinadas as profecias de recessCio, de
pressCio e crescimento zero. 

melhores condi~iies de vida para a popula~iio 

Tude aquilo que iremos fazer para assegurar o 
desenvolvimento economico do Pais o faremos com 
determina~Cio e equilibria e, sempre que possivel, 
gradualmente, do mesma forma que prosseguire
mos, incansaveis, no tarefa que nos impusemos, 
dentro de uma visCio humanista do desenvolvi
mento do Na~Cio de melhorar as condi~oes de vida 

do populo~Cio brosileira, em particular das clas
ses de recursos mais escassos, nos cidades e nos 
campos. Tanto mais que tais medidas se revestem 
de sadie pragmatismo economico, porquanto, au
mentando bastante a demanda efetiva num mer
code interne amplissimo mas em grande parte 
apenas potencial, asseguraremos escoadouro a 
produ~Cio de nossa industria de bens de consume, 
a agriculture e a pecuaria em expansCio crescenta, 
a salvo, pois, das oscila~oes negatives bruscas e 
das incertezas do mercado internacional, hoje too 
tumultuado. 

Tal proposito nCio e nem sera afirma~Cio inconsis
tente, muito menos promessa va. Serve-lhe de 
lastro o muito que meu Governo neste sentido ja 
fez, mesmo numa etapa como esta do vida nacio
nal, em que a problematica economica tende a 
observer toda a aten~Cio e as preocupa~oes maio
res dos responsaveis pela coisa publica. 

0 problema do desenvolvimento urbane tern mere
cido enfase especial do Governo, nCio so em re
gioes metropolitanas mas para varias cidades de 
porte medic visando-se a atenuar as tensoes que 
ai se manifestam e a melhorar as condi~oes de 
vida do popula~Cio. Nesse sentido, entre muitas 
outras iniciativas, notadamente as de abasteci
mento de agua e de saneamento, o Governo Fe
deral esta viabilizando, em curto prazo, a implan
ta~Cio de trens metropolitanos no Rio de Janeiro e 
em Sao Paulo e esfor~a-se por melhorar o trafego 
suburbano, para o que tern destinado recursos fi
nancei ros volumosos. 

atendimento as camadas de baixa renda 

No setor de habita~ao, toda a programa~Cio do 
BNH tern side revista, para o atendimento efetivo 
a popula~Cio de baixo renda, passando-se a com
pensar, atraves de mecanisme recem-ampliado de 
incentive fiscal, cerca de 50% do corre~ao mone
taria prevista, para certas categories de mutua
ries. Outras medidas vern sendo tornados para 
resolver, de uma vez por todas, o problema do 
inadimplencia de mutuaries que nCio tenham, real
mente, condi~oes para enfrentar o onus que lhes 
foi impasto pela infla~Cio no aquisi~ao do coso 
propria. 

A cria~Cio do Ministerio do Previdencia e Assis
tencia Social, como a institui~Cio do Conselho de 
Desenvolvimento Social, demonstram, por si s6, o 
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interesse especial que o Governo atribui a esse 
setor fundamental do desenvolvimento integrodo 
do Pais. No entonto, vole solientor que medidos 
varios, objetivos e concretes, foram tornados no 
decurso do ano, com vistas a meta do universali
zo~ao da previdencia e assistencio social. 

Basta citor oqui algumas delas - as moiores 
facilidodes ossegurodos oos outonomos para suo 
inscri~ao no INPS, o extensao dos beneficios do 
sistema as pessoos moiores de 70 onos e o todos 
os invalidos que hojom, em quolquer epoco, cum
prido o corencio minima de doze meses, bern os
sim oos que, por urn periodo minimo de cinco 
onos, tenhom exercido quolquer. tipo de otividode 
remunerodo. Os proprietarios rurois tombem nao 
forom esquecidos. 

A tronsferencio da presto~ao do solario-materni
dode para o previdencio social, olem de fozer 
cessor praticos discriminot6rios, prejudiciois oo 
trobolho feminino, veio proporcionor distribui~ao 
mois eqUitotivo dos encorgos pelos empresos. 
Moior integro~ao entre os varios regimes previ
denciarios existentes foi olcon~odo otroves do 
contogem reciproco do tempo de servi~o estotu
tario e trobolhisto, ossegurado em lei sugerida 
pelo dire~ao do Alian~a Renovadora Nocional e 
que obteve consagrodoro oprovo~ao nos Casas do 
legislotivo. 

plano de pronto a~ao 

Alem disso, estou certo de que ja e sensivel o 
melhoria olcon~odo nos servi~os medicos do Mi
nisterio do Previdencio e Assistencio Social, gro
~os oo Plano de Pronto A~ao, que tomou o Boixodo 
Fluminense como area prioritario, devendo esten
der-se, em breve, a Grande Sao Paulo, a Boixodo 
Sontista e a regiao de Compinos. 

A distribui~ao de remedios o pre~os reduzidos ou 
mesmo grotuitomente oos beneficiarios do previ
dencio social e outro progroma j6 implontodo, em 
corater experimental, no regiao do Grande Rio e 
que, no ono proximo, devera ser levado o outras 
regioes do Pais. 

Fostidioso serio enumerar providencios ja torna
dos ou oindo em curso neste setor em que meu 
Governo reconhece importoncio capitol, como o 
todos do campo social, inclusive os relotivos a 
Soude, oo Trobolho, a Educo~ao e a Culturo. 
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Registrem-se, apenas, as novas perspectivas com 
o oumento do salario-educo~ao no area do ensino 
fundamental, os novos instrumentos odotodos 
para desenvolver 0 ensino medio e 0 credito 
educativo para o ensino superior; as companhas e 
medidos para melhoror as condi~oes de seguron~o 
de trabolho; o exito do componho de vocino~ao 
em masso contra a meningite - considerodo urn 
exemplo para o mundo; e, no setor do funcio
nalismo publico, nao se deixe de mencionor que 
o Governo conseguiu cumprir suo promesso de 
levor ovonte o implanto~ao do Plano de Clossifi
ca~Cio de cargos, umo vez que ate esto data ja 
forom oprovodos 93% do totolidode dos proces
sos de loto~ao dos unidodes do Administro~Cio 
Federal. 

coopera~ao eficaz executivo-legislativo 

Quonto oo desenvolvimento politico, devo referir·· 
me em especial oo climo de coopero~Cio eficoz 
existente entre o Executivo e o Legislotivo, lo
grando o primeiro obter, do segundo, o pronto 
otendimento o suos solicito~oes de oprovo~Cio 
para projetos, que contorom, em inumeros cosos, 
com volioso contribui~Cio dos senhores congres
sistos. Tal relocionomento, oltomente solutar, po
rece-me fundomento indispensavel o quolquer 
avon~o efetivo que se deseje concretizar no sen
tido do desenvolvimento politico nocional que to
dos sinceramente olmejomos. 

Cabe destacar oinda tres importontes realizo~oes 
no campo politico-odministrotivo: - o lei que 
dispoe sobre o oumento gradual do rendo dos Es
todos e Municipios, com recursos do Fundo de 
Porticipo~ao; - o que estende o remunero~Cio 
proporcionol o todos os vereodores; - o implon
to~Cio efetiva do novo Estodo do Rio de JaneirtJ. 

realiza~oes da diplomacia 

Finalmente, e mister mencionar algumas das rea
liza~ies da diplomacia brasileira em 1975, dentro 
da politico de pragmatismo responscivel que vem 
caracterizando a a~iio do Govemo no setor. 

0 acordo para o desenvolvimento da energia nu
clear, assinado com a Alemanha, foi sem duvida, 
no ambito intemacional, 0 fato de maior reper
cussiio intema e extema, de nossa a~iio diplomci
tica. Marcou, para a economia brasileira, o limiar 



de uma nova era e, no Cimbito mundial, mostrou 
a determina~io e a maturidade com que o Brasil 
sabe conduzir-se, na defesa dos interesses nacio
nais, imune a pressies descabidas. 

A viagem presidential a Assun~io foi de grande 
significado para as nossas rela~ies com a valo
rosa na~iio guarani, a que nos ligam la~os da mais 
sincera amizade. 0 tratado que assinamos naquela 
capital marca nova etapa no relacionamento de 
nosso Pais com a Republica do Paraguai - tal 
como os anteriormente firmados em Cochabamba 
com a Bolivia, em Rivera com o Uruguai. A am
plitude desses tratados representa algo de inedito 
na politica intemacional do Brasil em rela~iio a 
seus vizinhos do Hemisferio. 

Mil novecentos e setenta e cinco foi tambem fe· 
cundo no estreitamento dos la~os de amizade com 
as na~ies africanas. bito especial deve ser cre
ditado a politica de aproxima~iio com as novas 
na~ies de lingua portuguesa, no contexto da qual, 
fiel aos principios de niio-interven~iio e de res
peito a autodetermina~io dos povos, o Brasil es
tabeleceu rela~ies diplomaticas com todos os 
Estados oriundos das antigas colonias de PortugaL 

nem otimismo exagerado, nem negativismo 
artificial 

Brosilei ros, 

0 ono de 1976 exigir6 de todos nos umo otitude 
construtivo, de reolismo positivo. 

Nem o otimismo exogerodo e fontosioso, diston
ciodo do reolidode do vida social, nem o negoti
vismo artificial, inimigo do criotividode e gerodor 
do imobilismo obulico, podem servir a obro gene
rosa do constru~iio perseveronte, pelo trobolho e 
pelo dedico~iio do grande Potrio de omonhii. 

£ no enfrentor os grondes desofios que um povo 
se retempero, golvonizondo energios e mobilizon
do o color dos emo~oes e a tenocidode dos von
fades. 

Nos temos agora, pelo frente, um grande desofio. 
Mil novecentos e setento e seis oferecer-nos-6 di
ficuldodes a veneer, todos muito oquem, sem 
duvido, de nossos possibilidades de resistencio e 
flexibilidode imoginotiva e criodoro. 

Mas otroves do supera~iio de desofios menores e 
que os nervos se disciplinom, a vontode se enri
jece, a alma se eleva a altura de todos de
sofios moiores que o futuro nao deixor6 de ofere
cer a umo No~iio em ocelerodo morcho oscendente 
para posi~iio de relevo no comunidade mundiol. 

E para isso devemos estor preporodos. 

Eis a mensogem, plena de confion~o e de fe no fu 
turo, nem incerto nem sombrio, que senti de meu 
dever dirigir-vos oo desejar, a todos as fomilios 
brosileiros, um Ano Novo de plenos exitos e feli
cidodes muitos. 

Boo noite. 
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a mesma visao da realidade 
Discurso do Presidente aproxima brasil e gabao 

Ernesto Geisel no jantar que o Governo brasileiro ofereceu ao Presidente do Gabao, 
Albert-Bernard Bongo, no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 13 de outubro de 1975 

Senhor Presidente, 

£ grande honra receber, em Brasilia, Vossa Exce
lencia e sua ilustre comitiva. Sua presen~o no 
Brasil vern assinalar que, no mais alto nivel, os 
dois poises estao decididos a corresponder as 
perspectivas, amplas e promissoras, de urn futuro 
marcado pela crescente colabora~ao entre os 
nossos povos. 

Sao os mesmos os principios que balizam o com
portamento international do Brasil e do Gabao: 
a nao-interven~ao, 0 direito a autodetermina~ao 
dos povos, a igualdade juridica dos Estados -
fundamentos todos indispensaveis mesmo a mera 
convivencia entre as na~oes. Nao queremos, po
rem, que esta convivencia seja improdutiva ou 
inconsequente; mas, ao contrario, fazer dela urn 
primeiro passo no caminho da colabora~ao e da so
lidariedade. Para tanto, o Brasil e o Gabiio gozam 
de condi~Oes amplamente favorciveis. Somos pai· 
ses vizinhos que o Atliintico une na mesma lati· 
tude. E este paralelismo geogrcifico estende-se e 
aprofunda-se em experiencias historicas semelhan
tes e em identica maneira de encarar o futuro. 
Esta, portanto, ao nosso alcance desenvolver, em 
todos OS campos, multiples formes de COOpera~fiO 
com vistas a beneflcios reciprocos. 

obstaculos dificeis, mas niio intransponiveis 

Para que essa colabora~ao frutifique e mister re
conhecer, com realismo, que sao muitas as difi
culdades a superar. 0 legado da epoca colonial 
e as distor~oes geradas pelos interesses hegemO
nicos do passado repontam a todo instante e em 
toda parte. Sao obstaculos diffceis de ultrapassar, 
mas nao insuperaveis. Com obstina~ao e empenho, 
as na~oes que lutam pelo seu desenvolvimento 
poderao veneer tais empecilhos. E nco ha outro 
caminho a seguir, porque assim o exigem e espe
ram, confiantes, os nossos povos. 

A emergencia dos novos Estados africanos e o fim 
iminente do colonialismo em todas as regioes do 
globo tornam evidente que estci a terminar a era 
das dependenc:ias e das subordina~Oes. No campo 
economico, porem, continuam a vigoror, inclusive 
por efeito de inercia persistente, institui~Oes e 
regras descompassadas com essa novu realidnde 
e com os justos anseias das na~oes em desenvol· 
vimento. Essas regras e institui~oes terao de ser 
revistas e ajustadas as condi~oes presentes, isto 
e, ceder Iugar a nova formula~ao ou, pelo menos, 
a gradativa revisao dos conceitos em que se ba
searam. 
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reformula~iio das rela~iies norte-sui 

0 Brasil acredita que e chegado o momento de 
fazer um apelo a razao e ao born senso, no dis
cussao dos problemas que ora afligem a comu
nidade internacional. Acredita que o ponto de par
tido nao deva ser, necessariamente, a desaven~a 
nem a disc6rdia. Ao contrario, a condi~Cio essen
cia! e reconhecer que todos os poises tern inte
resses a preservar, mas nao em forma absoluta, 
pois, se assim fosse, a negocia~Cio seria impossi
vel e o conflito, inevitavel. Buscar coincidencias 
e acomodar interesses, no medida do possivel, 
sem sacrificio do firmeza·e do justi~a, e o espirito 
que deve presidir ao dialogo entre as na~oes. Com 
esse espirito, o Brasil fez presente a Assembleia 
Geral das Na~oes Unidas, em sua ultima Sessao 
Extraordinaria, a sua voz a favor de que se rea
lize um esfor~o de negocia~Cio num dos setores 
basicos das rela~oes Norte-Sui, qual seja o do 
comercio. 

No discussao de novas regras de comercio, o Bra
sil propoe que se reconhe~a, aos poises em de
senvolvimento, o direito de acesso aos mercadcs 
dos poises desenvolvidos para os seus produtos, 
sejam materias-primas, sejam manufaturados. Quer 
igualmente ver reconhecidos os direitos daqueles 
ao suprimento dos bens indispensaveis a scu pro
cesso de desenvolvimento. Para os poises desen
volvidos, tratar-se-ia de assegurar-lhes, em contra
partido, garantias de abastecimento de moterias
primas, segundo criterios e condi~oes equonimes, 
inclusive de pre~o. 

Estou certo de que o Gabao, realidade economic.a 
que emerge no mundo de hoje, compartilha de tais 
aspira~oes. 

gabao, exemplo de autodetermina~iio 

Vossa Excelencia, Senhor Presidente, trouxe ao 
Brasil a mensagem de uma nova Africa - inde
pendente, altiva, amadurecida no luta pela auto
determina~Cio -, que mostra ao mundo inegavel 
capacidade de forjar a sua propria vida. Com
preendemos esta mensagem porque participamos 
dos mesmos ideais que a inspiram. 

No curso de nossas conversa~ies, five oportuni
dade de expressar a Vossa Excelincia quanto o 
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Brasil valoriza suas rela~ies com as iovens na
~ies africanas, a que nos sentimos ligados por 
inumeros vinculos. Meu Govemo reconhece nessas 
rela~ies a particular importCincia de que se re
vestem e a elas vem conferindo a devida priori
dade no campo da politica extema brasileira. 

E nao defraudaremos a determina~Cio de ampliar 
todos os campos do colabora~Cio possivel com as 
na~oes irmas do continente africano. 

Senhor Presidente, 

A visita de Vossa Excelencia ao Brasil abre opor
tunidade para um dialogo direto, contribuindo 
para intensificar o relacionamento entre nossos 
dois poises. Provo disto sao os acordos nos cam
pos do cultura e do ciencia e tecnologia que ama
nha serao assinados. Nao apenas estes instru
mentos, mas tambem as conversa~oes a serem 
mantidas durante sua estada no Brasil lan~arao 
sementes que irao frutificar nos diferentes areas 
de interesse reciproco dos dois poises. Outras 
questoes, . que surgem do quotidiano do vida in
ternacional, encontrarao o Brasil e o Gabao uni
dos no defesa do causa comum, que e a de seus 
povos e e, tambem, a de todas as na~oes cons
dentes de seu dever de mutua colabora~Cio. 

contribui~iies da africa para a forma~iio 
brasileira 

Nos contatos com o povo brasileiro, Vossa Exce
lencia podera verificar quanto nos orgulhamos 
das multiplas contribui~oes que deram origem a 
nossa forma~Cio etnica e cultural. Aqui niio hci 
Iugar para diferen~as nem antagonismos alimen
tados em preconceitos de qualquer especie. Verci 
tambem Vossa Excelincia que e sincera e pro
funda a amizade que a n~iio brasileira reserva 
a seus irmiios africanos. 

Em nome desta amizade, Senhor Presidente, dos 
la~os que unem o Brasil e o Gabao, no seu mutuo 
empenho para a instaura~Cio de uma era de paz 
e de harmonia para todos os povos, elevo a mi
nha ta~a pela crescenta prosperidade do povo 
gabones e pela felicidade pessoal de Vossa Exce
lencia e do Senhora Bongo, que tanto nos honra 
tambem com sua presen~a. 



Discurso do Presidente do 

bongo elogia modelo 
brasileiro de desenvolvimento 

Gabiio, Albert-Bernard Bongo, no jantar que lhe foi oferecido, no Palacio 
ltamaraty de Brasilia, em 13 de outubro de 1975, pelo Presidente Ernesto Geisel 

Monsieur le President, 

Mesdames, Mesdemoiselles, 

Messieurs, 

J'ai ete tres sensible, Monsieur le President, aux 
paroles que vous venez de prononcer, et qui te
moignent non seulement de Ia connaissance aver
tie que vous avez de !'evolution et de Ia situation 
de mon pays, mais surtout de !'interet bienveil
lant que vous lui portez. 

Le peuple gabonais les recevra avec ferveur et il 
trouvera un nouveau motif de se rejouir des rela
tions qui se sont nouees entre nos deux pays et 
auxquelles, j'en suis persuade, ma visite ouvrira 
de fecondes perspectives. 

sentiments d'amitie et de fraternite 

Pour mon epouse, pour Ia delegation qui m'accom
pagne et pour moi-meme, ces paroles qui viennent 
de Ia voix Ia plus autorisee du pays confirment 
Ia qualite de l'accueil qui nous est reserve et les 
sentiments d'amitie et de fraternite, que le Bresil 
porte a ses hdtes gabonais, et a travers eux au 
Gabon lui-meme. 

Certes les traditions d'hospitalite du Bresil sont 
bien connues, comme sont appreciees par le monde 
les qua lites de franchise, de spontaneite et :le 
chaleur humaine des Brasiliens. 

Mais. Ia sympathie dont nous sommes entoures, 
les delicates attentions dont nous sommes l'objet, 
nous touchent profondement et je tiens a vous 
remercier du fond du coeur, Monsieur !e President. 

Nos remerciements vont aussi a votre gouverne
ment, aux personnalites qui vous entourenf, et 
au peuple brasilien tout entier. 

Soyez convaincus que les sentiments que nous 
eprouvons repondent aux votres et que c'est pour 
moi une grande fierte et une grande ioie d'etre 
re~u en visite d'ttat dans votre beau et grand 
pays, le plus important de !'immense continent 
latino-americain, et qui saura, Yen suis sur, se 
hisser dans l'ordre et le labeur au premier rang 
des gran des puissances mondiales. 

Mais ces sentiments d'attirance, d'admiration et 
d'affection que nous, Gabonais, eprouvons d'une 
fa~on innee pour le Bresil et les Brasiliens, Ia 
connaissance directe que nous venons d'avoir des 
hommes, n'ont fait que confirmer Ia conviction 
que nous avions de nos similitudes, voire de nos 
identites profondes dans les milieux naturel et 
humain. 

le bresil et Ia republique gabonaise ont le 
meme destin 

Ce qui nous porte les uns vers les autres, Brasi
liens et Gabonais, ce qui rend facile, normale ~t 
naturelle l'amitie, et qui Ia scelle si fortement 
trouve sa justification dans les courants communs 
des traditions et des cultures. 
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C'est aussi l'appel d'un mime destin, une lufte 
identique pour Ia liberte, Ia justic:e et Ia paix 
d'une part; le developpement, le progres et Ia 
grandeur d'une nation, d'autre part, qui nous 
rapprochent et nous lient. 

Toutes proportions gardees, il est certain que le 
Bresil et le Gabon, malgre leurs differences de 
superficie et de population, se rejoignent dans le 
cours de leur histoire passee et dans celle qu'ils 
se preparent, vous depuis plus de cent ans, Mon
sieur le President, et nous depuis moins de 20 
ans. 

La grande telche qui a ete entreprise ici en 1964 
comme au Gabon en 1967, que nous appelons 
renovation et qui, au Bresil, porte le nom de revo
lution, a pour objectif supreme Ia consolidation 
de l'unite nationale dans l'ordre et dans Ia paix 
pour conduire nos deux peuples vers le progres 
et le bonheur. Ce qui m'a le plus touche depuis 
mon arrivee dans votre pays, c'est le tres vif 
patriotisme de tous les Brasiliens, qui temoigne 
clairement du succes de ('oeuvre a laquelle vous 
consacrez to us vos efforts. 

Je constate, avec satisfaction, que ce succes de 
Ia revolution bresilienne, puise sa force dans une 
politique de liberalisme economique planifie et 
dirige, au meme titre que Ia politique de renova
tion nationale que je m'efforce, voila sept ans, 
de promouvoir a Ia tete de l'etat gabonais. L'eco
nomie gabonaise, a une echelle plus petite, pre
sante avec Ia votre des similitudes certaines. 

deux pays producteurs de matieres premieres 

le Gabon est producteur des matieres premieres 
comme le Bresil, non seulement dans le domaine 
agricola et forestier mais surtout dans le do
maine minier et petrolier. 

l'un et l'autre se sont trouves confrontes, de ce 
fait, aux memes problemas. 
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le premier est celui de diversifier nos productions, 
d'en augmenter le volume, afin de developper les 
exportations, equiper le pays, et nourrir son ex
pansion par une juste remuneration de nos pro
duits de base. 

le second que nous abordons a peine, alors que 
le Bresil est en train de le resoudre d'une fa~on 
brillante, est Ia valorisation de ces ressources 
par leur transformation sur place. 

Pour le Gabon, comme pour le Bresil, le develop
pement est Ia graade oeuvre que nous poursuivons 
avec acharnement . 

Car, il n'y a pas de miracle economique. II y a 
le travail des hommes dans l'unite nationale, dans 
Ia stabilite politique, dans Ia justice et le mieux
etre equitablement ripartis. 

Mais, il y a aussi les investissements financiers 
et Ia technologie qui sont les problemas essen
tials des pays en voie de developpement, qu'aide
ront a resoudre Ia solidarite internationale, !'ami
tie des nations entre elles, s'epanouissant dans 
une cooperation sincere. 

une voie du developpement qui a reussi 

J'ai le ferme espoir qu'entre le Bresil et le Gabon, 
s'ouvre le champ d'une cooperation de qualite, 
puisque vous pouvez nous apporter les fruits 
d'une experience basee sur Ia voie bresilienne du 
developpement, dont le monde entier a reconnu 
les me rites, et I' appoint d'une technologie avan
cee. 

C'est dans cette heureuse perspective, que je vous 
demonde, Monsieur le President, Mesdames, Mes
sieurs, de lever votre verre a Ia sante du Presi· 
dent Ernesto Geisel, a Ia sante de Madame Geisel, 
a Ia grandeur et a Ia prosperite du Bresil et du 
Gabon, a l'amitie et a Ia cooperation gabono-bre
silienne. 



Discurso do Chanceler Azeredo do Silveira partilhar tecnologia com 
ao Ministro gabones dos Neg6cios Estrangeiros 

e do Co~pe_ra.~iio, Paul. Okumba D'Okwatsegue, na~oes semelhantes 
no cenmoma de assmatura diJs Acordos de V 

Coopera~iio Cultural e de Coopera~iio Cientifica e Tecnica entre o Brasil e 
o Gabiio, realizada no Pa16cio ltamaraty de Brasilia, em 14 de outubro de 1975 

Senhor Ministro, 

A presente ossinoturo dos Acordos de Coopero
~ao Cultural e de Coopero~ao Cientifico e Tecni
co obre umo nova area porticulormente promis
soro nos relo~oes entre os nossos dois poises. 

Falor de semelhon~o de nossos cultures e repe
tir umo evidencio. 

Mas e so otroves de urn intercombio constonte de 
experiencio - objeto de nosso Acordo de Coope
ro~ao Cultural - que esso semelhon~o podera 
troduzir-se num enriquecimento mutuo e, quem 
sobe, no redescoberto de aspectos de nosso cultu
re de que nao tinhomos consciencia. 

coopera~o, um desafio de nossa epoca 

Por outro lodo, o fluxo de conhecimentos tecnicos 
e cientificos entre poises tropicais, como o Go
boo e o Brasil, constitui efetivamente urn dos 
grondes desafios de nossa epoca. Trata-se de criar 
e partilhar uma tecnologia adaptada as condi~Oes 
economicas pr6prias, sociais e culturais de nassos 
paises. Os documentos que assinamos representam, 
de um lado, a consciencia de que a tecnologia 
necessaria ao nosso desenvolvimento nao poderci 

ser fornecida na sua totalidade pelas na~oes in· 
dustrializadas e, por outro lado, a convic~ao de 
que o capital de conhecimento que possamos criar 
devera ser compartilhado com na~oes irmanadas 
pela cultura e pelas condi~oes geo-economicas em 
que se processa a sua integra~ao no mundo indus
trial moderno. 

Tecnologio significa adapta~ao do C1enc1a as 
condi~oes vigentes numa sociedade. Havera, par
tonto, nos nossos poises, problemas tecnicos que 
requerem solu~oes proprios. Agriculture tropical 
moderna e industria adoptada os condi~oes de 
poises com grondes reserves de mao-de-obra cons
tituem objetivos que nos sao comuns e que nao 
poderemos otingir a nao ser pelo nosso proprio 
esfor~o e pela concretiza~ao de relo~oes horizon
tois entre nossos poises. 

Criamos, Senhor Ministro, uma ponte para esso 
troco de conhecimento - ponte noo so entre poi
ses com semelhon~os ecologicos, mas tombem en
tre esses dois mundos, porecidos, complexos, ricos 
no suo diversidode que sao o Brasil e a Africa. 
Posso o nosso gesto obrir cominho para o forto
lecimento das nossos numerosos artlos de con
vergencio e troduzir, em termos concretos, o 
nosso real e profundo desejo de desenvolver umo 
omplo coopero~ao, boseado no omizode que une 
os nossos povos. 
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colabora(fao dos poderes, 
garantia dos principios democraticos 

Discurso do Presidente do Gabao, Albert-Bernard Bongo, em Brasilia, 
no sessoo plenaria do Supremo Tribunal Federal de 14 de outubro de 1975 

Monsieur le Ministre, 

Messieurs les Magistrats, 

Mesdames, Messieurs, 

Je ne peux cacher mon emotion, rna joie et rna 
satisfaction devant l'honneur que me fait votre 
Cour en me recevant solennellement, et l'homma
ge qu'elle rend a travers moi, a mon pays, ainsi 
qu'a I' Afrique tout entiere. 

Vous avez, Monsieur le Ministre, mis un accent 
particulier sur les ideaux de justice, de liberte 
et de paix qui nous animent tous. Vous avez 
souligne, avec brio, Ia similitude des interets bre
siliens et gabonais, vous avez enfin et a juste 
titre rappele les liens historiques qui unissent le 
Bresil a !'Afrique. 

Tous ces propos, Monsieur le Ministre, n'ont pas 
manque d'emouvoir le combattant de Ia coopera· 
tion internationale que je suis. L'homme qui vous 
parle est un partisan convaincu du dialogue, un 
defenseur de Ia paix internationale. 

un hommage a Ia democratie bresilienne 

Et partout ou !'occasion lui a ete donnee, le Ga
bon a, conformement aux principes de !'Organisa
tion des Nations Unies dont il est membre, prone 
le reglement pacifique des differends. Qu'il me 
soit permis de rendre ici un hommage a Ia demo
cratie bresilienne qui a su parfaitement appliquer 
le principe de Ia separation des pouvoirs. 

Apres avoir confere avec le President de Ia Re
publique, garant des institutions et Chef du pou-
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voir executif, apres avoir ete re~u par le Parle
ment ou il m'a ete donne de m'adresser aux re
presentants du peuple bresilien, l'honneur m'est 
ici fait de m'adresser a Ia plus haute instance 
judiciaire. II me plait de souligner aussi Ia par
faite similitude des institutions politiques gaba
naises et bresiliennes. 

Les regimes de collaboration des pouvoirs exe
cutif, legislatif et judiciaire, qui sont les notres, 
sont un gage de Ia sauvegarde des libertes de nos 
peuples pour leur bonheur et Ia survie des prin
cipes democratiques. 

Ma presence ici, Monsieur le Ministre, temoigne 
du souci permanent qui est le nOtre de rappra
cher les peuples par une connaissance mutuelle 
de leurs interets et aussi de leurs difficultes pour 
une cooperation fructueuse au benefice de l'hu
manite tout entiere. 

sous-developpement, sequelle du colonialisme 
et de l'imperialisme 

Vous avez loue !'action que je mene a Ia tete de 
I'Etat, pour mener le peuple gabonais vers un 
monde de progres et de paix, pour sortir le pays 
du sous-developpement, sequelle du colonialisme 
et de l'imperialisme. 

Je me rends compte depuis mon sejour au Bresil 
que le President Ernesto Geisel mene avec bonheur 
le meme combat pour rapprocher le Bresil des na
tions les plus industrialisees en mettant au service 
du peuple bresilien les immenses potentiels de ce 
pays aux dimensions continentales. Puisque cette 
intervention est Ia derniere qu'il m'est permis de 
faire en terre bresilienne, permettez-moi d'expri-



mer toute ma satisfaction devant les resultats 
atteints au cours des entretiens que j'ai eus avec 
mon ami le President Ernesto Geisel et que mes 
collaborateurs ont eu avec d'autres responsables 
brasiliens. Entretiens qui ont permit l'etablisse· 
ment des relations diplomatiques au niveau des 
Ambassadeurs. 

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans re
nouveler au peuple brasilien et a ses dirigeants, 
au nom de mon epouse, de Ia deh~gation qui 
m'accompagne, et au mien propre !'expression de 
notre profonde gratitude pour l'accueil si enthi>u
siaste, si spontane, si chaleureux et amical ainsi 

que pour toutes les marques d'attention, dont 
nous sommes l'objet depuis le debut de ce se
jour dans votre beau et grand pays. 

Et au gardien des lois et de Ia Constitution qu'est 
le Supreme Tribunal Federal, je voudrais lui adres
ser, pour terminer, taus mes remerciements pour 
l'honneur qu'il me fait par cette seance pleniere. 

Vive le Bresil. 

Vive le Gabon. 

Vive le Supreme Tribunal Federal. 

estrategia conjunta em defesa 
Comunicado Conjunto Brasii-Gabao, emitido dos produtos de base 

em Brasilia, em 14 de autubro de 1975, 
durante a visita aficial do Presidente gabones, Albert-Bernard Bango, aa Brasil 

Suo Excelencio o Senhor Albert-Bernard Bongo, 
Presidente do Republica Gabonese, otendendo a 
convite de Sua Excelencia o Senhor Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federative do Brasil, 
reoliza visito oficial ao Brasil, iniciodo em 11 de 
outubro de 1975, que se estendera ate 17 de outu
bro corrente. 

0 Presidente do Gobao foz-se acompanhar da es· 
paso e de importonte comitiva, que compreende, 
principalmente: 

- Suo Excelencio o Senhor El Konighi Okumba 
D'Okwatsegue, Ministro dos Neg6cios Estrangei
ros e do Coopero~ao; 

- Suo Excelencio o Senhor Georges Rowiri, Mi
nistro de Estodo dos Tronsportes; 

- Suo Excelencio o Senhor Paul Moukombi, Mi
nistro do Economic e Finon~as; 

- Sua Excelencio o Senhor Michel Anchouey, Mi
nistro do Plonejomento e do Desenvolvimento 
Territorial; 

- Suo Excelencio o Senhor Etienne Moussirou, 
Ministro do Comercio e do Industria. 

Durante as converso~oes, que se desenvolveram 
num climo de fronquezo, cordiolidode e compreen
sao mutua, OS dois Chefes de Estado possorom 
em revisto diversos aspectos do conjunturo poli
tico international de interesse comum, em parti
cular OS que dizem respeito a America Latino e 
a Africa. 

0 Presidente Albert-Bernard Bongo manifestou 
suo alto oprecia~ao pelo efetivo porticipa~ao do 
Governo brasileiro no busca de solu~oes para os 
problemas dos poises em desenvolvimento em ge
rol, e oqueles dos poises ofriconos em particular, 
demonstrodo pelo estreitamento das suos relo~oes 
com diversos Estados do Africa. 

Alem disso, prestou homenogem a politico exter
no do Brasil sob a esclorecido dire~ao do Presi
dente Ernesto Geisel, politico orientoda no senti
do do crio~ao de novas relo~oes entre todos os 
Estodos do mundo, fundodos no justi~o e eqUi
dode, penhor do liberdode e do independencia. 
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0 Presidente Geisel, por seu lado, exprimiu sua 
odmiro~ao pelo dinomismo e o exito singular do 
economio goboneso. Expressou tombem a convic~ao 
de que a politico de oberturo seguido pelo Presi
dente Albert-Bernard Bongo, em especial no que 
se refere a America Latino, Oriente Proximo e 
Asia, contribuirci proficuamente para urn melhor 
entendimento entre todos os povos do mundo. 

Os dois Presidentes reofirmorom, no plano inter
nocionol, a firme odesao de seus respectivos poi
ses oos principios de independencio, soberonio, 
integridode, iguoldode e nao-interven~ao nos 
ossuntos infernos dos outros Estados. 

Com esse prop6sito, exominondo em profundido
de o processo de descolonizo~ao no Africa, regis
trorom, com sotisfo~ao, os progressos alcan~a
dos neste setor com a emancipo~ao de Guinl!
Bissou, Mo~ombique, Cabo-Verde e Sao Toml!-e
Principe, ossim como, proximomente, a de Angola. 

Sublinhorom o papel relevonte que oqueles novos 
Estodos soberonos deverao exercer no seio da 
comunidode internocionol para a liquido~ao do co
loniolismo na Africa. 

Os dois Chefes de Estodo denunciarom todas as 
formos de discrimina~ao racial, em particular o 
apartheid, e expressarom suo convic~ao de que 
e mister gorantir, sem mois tordor, as popula
~oes do Africa Austral seu direito a outodeter
mino~ao e soberania, em cumprimento das resolu
~oes aprovadas na Organiza~ao das No~oes Uni
dos e no Orgonizo~ao do Unidade Africana. 

Reafirmaram o direito soberano de coda Estado 
de dispor livremente de seus recursos naturais, 
inclusive nas zonas maritimes nacionais, com 
vistas a assegurar o desenvolvimento economico 
e o bem-estar social de sua popula~ao. 

Ap6s haverem sublinhado a necessidade de uma 
o~ao comum em favor do desenvolvimento econO
mico e social, salientarom a importiincia da es
trutura~ao de uma nova ordem economica inter
nacional, com vistas a assegurar oos poises em 
vias de desenvolvimento uma participa~ao rnais 
justa e mais eqUitotiva no comercio mundiol e nos 
decisoes internacionais de importiincia. 
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Reafirmaram a importancia para os palses em 
vias de desenvolvimento, produtores de moterias
primas, de adotar umo estrategia conjunto para 
gorontir os pre~os remunerativos e a estabilido
de do mercodo internocional dos produtos de 
base. 

Assinolorom a importiincio do livre fluxo de tecno
logios ovon~odos, em especial para errodicar do 
mundo a fome e o subdesenvolvimento. 

No plano dos relo~oes bilaterois, os Presidentes 
Ernesto Geisel e Albert-Bernard Bongo convieram 
em conjugor esfor~os para o estreitamento dos 
lo~os que unem os dois poises. 

Decidirom crior Missoes diplomciticos entre os 
dois poises com residencio em Brasilia e em Libre
ville. 

Ressaltaram ainda os Presidentes o valor do 
Acordo de Coopera~ao Cultural e do Acordo de 
Coopero~ao Cientifica e Tecnica, assinados no dia 
14 do COrrente. Esses atos serao particularmente 
uteis no medida em que facultarao uma crescente 
troca de informa~oes sobre os dois poises e pro· 
moverao a difusao dos respectivos idiomas na
cionois. Permitirao, por outro lado, o operfei~oa
mento de seus quadros cientificos e tecnicos res· 
pectivos pelo interciimbio de experiencias adapta
das as suas condi~oes de poises tropicais. 

No plano da informo~ao, os dois Presidentes ma
nifestaram seu interesse na colabora~ao entre as 
televisoes brasileira e gabonesa. 

Convieram os dois Presidentes em facilitar e de
senvolver a coopera~ao economica entre o Brasil 
e o Gabao em setores especializados do interesse 
comum. Neste particular, o Presidente Geisel 
manifestou o prop6sito do Governo brasileiro de 
contribuir para o desenvolvimento do Gabao pelo 
fornecimento de assistencia tecnica e dos equi
pamentos necesscirios ao aperfei~oomento de sua 
estrutura mediante a execu~ao de projetos espe
cificos a serem estudados pelos dois poises. 

No plano comercial, sublinharam a necessidade 
de intensificar e diversificar o interciimbio de 
mercadorias produzidas e manufaturadas em 
ambos os poises. Reconheceram, tambem, a re
percussao fovorcivel que teria sobre o aumento 



do volume do intercambio bilateral a extensoo, 
aos portos gaboneses, da linha de navega~iio bra
sileira para a costa ocidental da Africa. 

Salientaram, ainda, a conveniencia de estudos 
que facilitem a conclusao de um Acordo Comer
cia!, bern como de ajustes sobre garantias a in
vestimentos e para evitar a dupla tributa~ao. 

Os dois Presidentes manifestaram sua satisfa~ao 
diante do interesse demonstrado pelo Brasil em 
participar do desenvolvimento economico e social 
do Gabao, essencialmente atraves da realiza~ao, 
neste pais, de projetos de coopera~ao economica 
e financeira. 

Para tal, numa primeira fase, o Brasil prontifi
cou-se a conceder ao Gabiio um emprestimo de 
2,5 bilhoes de francos CFA (l 0 milhoes de dolores 

norte-americanos) destinados a compra de produ
tos manufaturados brasileiros. 

Os Presidentes do Brasil e do Gabiio trocaram, 
no mais alto grau, as condecora~oes nacionais de 
ambos os pafses, respectivamente, a Ordem do 
Cruzeiro do Sui e a Ordem da Estrela EquatoriaL 

0 Presidente Albert-Bernard Bongo formulou con
vite para que o Presidente Ernesto Geisel realize 
visita oficial ao Gabao. 0 convite foi aceito com 
agrado. A data dessa visita sera acertada opor
tunamente, por via diplom6tica. 

Ao concluir a sua visita a Brasilia, o Senhor Pre
sidente Albert-Bernard Bongo expressou o seu 
reconhecimento pela calorosa hospitalidade que 
lhe foi dispensada, a sua esposa e a sua comitiva, 
pelo povo e o Governo brasileiros. A visita oficial 
do Presidente Bongo se estender6 a Sao Paulo e 
Salvador. 
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viagem de silveira 
estreita la9os com 

gra-bretanha, fran9a e italia 
Apos visitor oficialmente Londres, Paris e Roma, o Chanceler brasileiro 

foi recebido pelo Papa Paulo VI em audiencia particular, no Vaticano, em 29 de outubro de 1975 

A visita do Ministro das Rela~oes Exteriores, 
Azeredo do Silveira, a Gro-Bretanha, Fran~a e lt6-
lia - realizada de 21 a 28 de outubro de 1975 
- foi de extrema utilidade para o fortalecimento 
das rela~oes do Brasil com esses tres poises, em 
particular, e com a Comunidade Economica Euro
peia, no geral. 

Em londres, o Chanceler brasileiro foi recebido 
pelo Primeiro-Ministro Harold Wilson e por seis 
Ministros de Estado britcmicos. Fez tres discursos, 
urn dos quais no Royal Institute of International 
Affairs (Chatham House), onde explicou a politico 
externa brasileira sob o Governo do Presidente 
Ernesto Geisel. Firmou o Memorandum de Enten
dimento Brasii-Gro-Bretanha, que preve consul
tas regulares entre os dois poises, em alto nivel 
ou em nfvel ministerial, sobre questoes de inte
resse comum, abrangendo assuntos politicos e 
economicos, o fortalecimento das rela~oes comer
ciais e todos os aspectos das rela~oes internacio
nais. 0 Governo britdnico convidou o Presidente 
Geisel para visitor a Gro-Bretanha em 1976. 

No Capital francesa, Azeredo do Silveira foi rece
bido pelo Presidente Valery Giscard D'Estaing, 

com quem tratou do visita oficial do Presidente 
Geisel a Fran~a em 1976. Entrevistou-se, tambem, 
com tres Ministros de Estado franceses e assinou 
o documento criando a Grande Comissao de Com
petencia Geral, que servir6 de moldura para o 
exame das rela~oes franco-brasileiras nos campos 
politico, economico, de coopera~ao cultural, cien
tffica e tecnica. A Grande Comissao se reunir6 
uma vez por ano, alternadamente em Brasilia e 
em Paris; e sera presidida pelos Ministros das 
Rela~oes Exteriores, podendo contar com a pre
sen~a de outros Ministros e de altos funcion6rios 
dos dois poises, em rozoo dos temas a serem 
debatidos. 0 Chanceler brasileiro pronunciou, em 
Paris, dois discursos, urn deles, no Maison de 
l' Amerique latine, para os correspondentes diplo
m6ticos no Capital francesa. Em jantar oferecido 
ao Chanceler brasileiro, o Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros do Fran~a, Jean Sauvagnargues, res
saltou que o Brasil "e uma grande na~Cio, cujo 
peso economico e politico tornou-se uma evidente 
realidade". Prognosticou que o equilibria mundial, 
no fim do seculo, poder6 depender do Brasil. Ain
da em Paris, Azeredo do Silveira assinou o Acordo 
Marftimo Brasii-Fran~a. 
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cJaJs, raciais e politicos de tolerdncia e entendi
mento que constituem caracteristicas de uma 
verdadeira democracia, importantes para o futu
ro da humanidade. 

Senhor Secretario, 

A assinatura do Memorando de Entendimento so
bre consultas entre os nossos Governos deve ser 
tornado como simbolo da disposi~ao dos nossos 
Governos de instrumentar, no plano bilateral, 
essa solidariedade internacional. Representa ela 
urn passo importante na reavalia~ao das formes 
de entendimento e coopera~ao entre nossos pai· 
ses. Oxala indique, tambem, qma tendencia mais 
geral quanto as formes de coopera~ao entre poi
ses em desenvolvimento e poises desenvolvidos, 
urn passo na dire~ao do reconhecimento genera
lizado da interdependencia horizontal entre os 
poises. 

familiaridade britonica com os problemas dos 
paises em desenvolvimento 

0 Brasil se vota a contribuir para a constru~ao 
de uma ordem economica internacional mais equd
nime com a mesma determina~Cio com que, no 
plano interno, busca o progresso e a justi~a so
cial. Nossa recente proposta de que se estude 
na ONU a possibilidade de negocia~Cio de urn 
Acordo Geral de Comercio Norte-Sui nao tern 
outra finalidade senao a de procurer encaminhar 
para negocia~Cio concreto as reinvidica~oes que 
hoje se desgastam na confronta~Cio verbal. Esse, 
alias, parece ser o mesmo espirito do Govemo 
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britanico, cuja proposta de um acordo geral sobre 
produtos de base converge para o mesmo fim. 
Acreditamos, alias, que o Govemo britanico, jus
tamente por fer em grau excepcional a fami
liaridade com os problemas dos paises em de
senvolvimento, sabera ser sempre uma inferencia 
liberalizante entre os paises desenvolvidos, seja 
no sentido de criar condi~oes melhores de acesso 
aos produtos de paises em desenvolvimento nes
ses mercados, seja no de diminuir e eliminar as 
restri~oes de natureza discriminatoria . 

Senhor Secretario, 

Nao seria a ocasiao para inventariar nossas pos· 
sibilidades de coopera~Cio. Elas sao ilimitadas. 
Estou certo de que, no decorrer dos pr6ximos me
ses, nossos respectivos Governos estarao exami
nando a fundo varies projetos concretes de coo· 
pera~ao bilateral e multilateral, nos pianos econo
mico e politico. Antecipo grandemente frutfferos 
esses esfor~os . 

Quero, ao terminer, agradecer a generosa hospi
talidade do Governo de Sua Majestade a mim 
dispensada e a minha comitiva, e dizer de quanto 
o Governo brasileiro e sensivel as homenagens 
que I he tern sido prestadas nest a ocasiao. 

Pe~o aos presentes que ergam suas ta~as para 
brindar comigo Sua Majestade a Rainha Eliza
beth II. 

"To the Queen". 



o liberalismo ingles 
Discurso do Chonceler e 0 empenho brasileiro 

Azeredo do Silveira, em 22 de outubro 

de 1975, no olmo~o que o Ministro do Comercio pelo progresso 
do Reino Unido, Peter Shore, lhe ofereceu em Londres 

Senhor Ministro Peter Shore, 

Que os minhas primeiras palavras sejam de agra
decimento e apre~o pela calorosa acolhida que 
recebi nesta visita ao Reino Unido. Estou seguro 
de que a aten~fio especial que estou recebendo e 
expressfio concreto do interesse e afeto do povo 
britanico pelo Brasil. Posso assegurar-lhe que 
o povo brasileiro reciproca integralmente estes 
calorosos sentimentos. 

E sabido que a Grii-Bretanha teve um papel sig· 
nificativo nos estcigios iniciais da moderniza~iio 
do Brasil: o capital e a tecnologia britiinica foram 
de grande importiincia na fase initial da indus
trializa~iio brasileira. Mesmo quando o interesse 
dos investidores britanicos era dirigido princi
palmente a projetos de infraestrutura ligados a 
produ~fio prim6ria, o capital entfio acumulado 
pode ser utilizado mais tarde como base para c 
nossa incipiente produ~fio industrial. 

As grandes dificuldades que abalaram a econo
mic mundial desde a grande depressfio ate o final 
da Segundo Guerra Mundial foram respons6veis 
por mudan~as de diretrizes em ambos os poises, 
o que resultou em relative decrescimo na inten
sidade de nossas rela~oes economicas. Com a re
constru~ao que se seguiu a paz, nossos contactos 
foram novamente intensificados, mas nfio com o 
mesmo vigor exibido anteriormente. 

o importante papel do capital britonico 

Ainda assim, o Reino Unido e um importante par
ceiro comercial do Brasil e o capital britanico e 
respons6vel por percentual consider6vel do fluxo 
de investimentos diretos direcionados para o Bra
sil anualmente. De tal importcincia tem sido o 
aporte da City aos fluxos financeiros que tim con· 
tribuido para que o Brasil alcan~asse as altas 
taxas de crescimento economico dos ultimos 
anos. Creio, ademais, que a potencialidade in
cremental das rela~oes economicas seja ainda 
muito grande. Sua visita ao Brasil, no ano passa
do, ofertou-nos a oportunidade de reavalia~fio 
significativa dos meios de transmuta~ao deste 
potencial em realidade. 

0 Memorandum relativo a consultas sobre materia 
de interesse comum que nossos dois paises firma
ram ontem, resultante, em parte, daquela reava
lia~iio, abre amplo leque de areas nas quais nossa 
coopera~iio econ&mica pode desenvolver-se com 
elevados beneficios reciprocos. Acima de tudo, 
considero aquele documento como um poderoso 
incentive, em nivel politico, para a explora~fio 
plena das potencialidades que se configuram com 
vistas ao estreitamento de rela~oes no esfera eco
nomica. A elevada fertilidade de sua tecnologia 
em variados setores da industria tornam promis
soras as perspectivas de coopera~oo. 
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Em alguns casos, sua vasto experiencia de trata· 
mento de problemas de regioes de menor desen
volvimento pode fer favorecido o uso mais racio
nal dos recursos daquelas regioes e a cria~iio de 
tecnologias especiais, que, em alguns casos, se 
p,odem revelar mais adequadas as necessidades de 
nossa economia. lsto niio elimina certamente uma 
intensa coopera~iio em campos onde prevalece 
tecnologia altamente sofisticada, de resto vital 
para o nosso desenvolvimento. 

brasil entra em nova fase de 
desenvolvimento industrial 

Em parte, como resposta a crise economica que o 
mundo ocidental est6 atravessando, o Brasil esta 
agora entrando em nova fase de seu desenvolvi
mento industrial, marcada por maior enfase na 
substitui~iio de importa~oes de bens de capital e 
produtos intermedi6rios. lsto apresenta um vasto 
campo para a coopera~iio financeira e tecnica, 

em que firmas britanicas podem participar com 
beneffcios para ambos os poises. 

Temos grande esperon~a nos perspectivas de in
cremento das relo~oes economicas entre a Grii
Bretonha e o Brasil, nc ombito maior das nossas 
rela~oes na Europa Ocidental como um todo. 
A grande tradi~iio de liberalismo, que e uma das 
principais caracteristicas de seu pais, certamente 
constituira uma influencia renovadora nas atitu
des da comunidade europeia em rela~iio ao Ter
ceiro Mundo e em particular a America Latina. 
Que a tradi~iio liberal do povo britinico, no pas· 
sado um instrumental para o reconhecimento da 
autonomia politico do Brasil, possa hoje ser um 
suporte para a consolida~iio da nossa indepen· 
dencia economica. 

Convido todos a erguerem a ta~o em brindes as 
boas rela~oes existentes entre os nossos dois 
poises. 

Discurso do Chonceler 
Azeredo da Silveira 

no Royal Institute 

silveira explica em londres 
a polltica externa brasileira 

of International Affairs (Chotham House), em londres, em 21 de outubro de 1975 

Permitam-me, em primeiro Iugar, externar meu 
prazer por esto oportunidade de dirigir-me a tao 
seleto grupo, sobre um tema a que devotei toda 
a minha vida profissional: a politico externa de 
meu Pais. Ao prazer soma-se a honra por faze-lo 
nesta Coso, dedicada a altos estudos no campo 
das rela~oes internacionais. 

evolu~ao recente da economia brasileira e 
seu impacto na politico externa do brasil 

No passado, o Brasil era mais conhecido por suas 
potencialidades do que por sua presen~a efetiva 
nos ossuntos mundiais. R6tulos tais como o pais 
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do futuro faziam-se ouvir com freqi.iencia, quando 
observodores estrongeiros se referiam ao Brasil. 
Em certo sentido, essa expressao ainda e v61ida, 
visto sermos uma Na~ao cujas energias estao ple
namente dirigidas para a constru~ao do futuro. 
Nao nos abondonamos as recorda~oes de gl6rias 
preterites. Tampouco adotamos uma atitude de 
outocomplacencia com rela~ao as realiza~oes do 
presente. Neste sentido, continuamos a ser um 
pais do futuro e sentimos orgulho de sermos vis
tas dessa maneira. Em uma acep~ao mais profun
da, no entanto, essa expressao nao corresponde a 
verdade. Na medida em que denota, igualmente 
a no~ao de quietismo ou uma atitude de mera 
expectative por dias melhores, ela nos e inteira
mente estranha. Basta uma r6pida verifica~ao das 



estatisticas do ultima decada para que nos con
ven~amos plenamente de que os brasileiros acham
se ocupados no constru~ao de seu futuro, embora 
comecem ja a beneficiar-se dos frutos desse es
for~o. Nao julgo apropriado cansar tao douta au 
diencia com cifras sobre o crescimento recente do 
economia brasileira, que sao certamente de seu 
conhecimento, se nao em pormenores, ao menos 
em seu sentido geral. Para os fins desta palestra, 
permitam-me, somente, salientar que o extraordi
nario crescimento economico do ultima decada 
nao poderia deixar de fer urn consideravel im
pacto sabre a intensidade e a quantidade de nos· 
sa presen~a no concerto internacional. 

Tanto nossas responsabilidades quanto nossas ne
cessidades aumentaram. Em consequencia, o Brasii 
teve que multiplicar seus contatos com outras 
na~oes, diversificar os mercados para seus pro· 
dutos e buscar novas fontes de financiamento e 
tecnologia. Essa necessidade de diversifica~Cio de 
contatos foi ainda mais acentuada pela crise eco· 
nimica que hoje aflige o mundo ocidental. A me
dida que alguns dos mercados tradicionais fecham 
suas portas as importa~oes feitas ao Brasil, pre· 
cisamos buscar outros clientes que ainda niio te· 
nham sido afetados pelo virus do protecionismo. 
Assim, urn enfoque pragmatico e ecumenico do 
politico externa e, de certa forma, 0 resultado 
direto do evolu~ao do economia, tanto dentro 
quanto fora de nossas fronteiras. 

Serio urn erro, contudo, concluir que a nova po
litico externa do Brasil, marcada por urn ecume
nismo pragmcltico, e urn simples reflexo das ne
cessidades elementares do vida economica. E, tam
bern, o resultado de uma observa~ao atenta do 
recente evolu~ao do sistema internacional, e do 
papel que uma na~ao emergente, como a nossa, 
esta destinada a desempenhar nesse contexte. 

o novo sistema politico internacional e o 
papel de uma na~iio emergente 

Tem-se dito, com frequencia, que estamos entr:m
do em uma nova era nos rela~aes internacionais. 
Esta evolu~ao tern sido coracterizada como o fim 
do periodo de p6s-guerra, expressao com a qual 
eufemicamente se quer assinalar o fim do guerra 
frio. Urn dos aspectos principais dessa nova fase 
reside no fato de que o novo sistema que ora 
emerge do anterior, nao se caracteriza mais por 

uma rfgida bipolaridade de poder. Em seu Iugar, 
se esta criando urn sistema complexo, dividido em 
varios subsistemas que operam em diferentes ni
veis. Para limitarmo-nos aos mais importantes: 
existe, hoje, um subsistema econimico que difere 
do politico, e este, por sua vez, e distinto do es· 
trategico, e assim por diante. 0 fato digno de nota 
e que as na~oes agem de forma diversa, em cada 
urn desses subsistemas. A forma em que articulam 
suas alian~as e ententes com outras na~oes tam· 
bem varia de um nivel para outro. Dessa forma, 
na~oes que estiio unidas por valores similares no 
nivel politico-ideol6gico encontram-se separadas 
por for~as de seu distinto status economico ou -
ate como o demonstrou o conflito sino-sovietico 
- pelos seus diferentes interesses estrategicos e 
militares. 0 conflito Norte-Sui, demais do contlito 
Leste-Oeste, tornou-se assunto de converso quoti
diana. Outros analistas assinalam urn suposto an
tagonismo entre as na~oes produtor:~s e consu
midoras de petr61eo. Naturalmente, todos esses 
conflitos e contradi~oes nao existem num vacuo. 
Estao em constante a~ao tanto reciproca, quanta 
sabre o sistema como urn todo. 

Nao pretendo entrar em uma analise minuciosa 
acerca do natureza do atual sistema internacio
nal. Meu unico objetivo, ao mencionar essas ca
racteristicas do realidade internacional, e 0 de 
dar a conhecer o ponto de vista de uma na~ao 
em desenvolvimento, que aspira a uma maior par
ticipa~ao no processo decis6rio ao nivel interna
cional. 

processo decisorio ou hiato decisorio 

E, processo decis6rio e, aqui, a expressao-chave. 
Porquanto, de todos os conflitos e contradi~oes 
que compoem os varios subsistemas que acabo de 
mencionar, talvez o mais importante seja preci
samente aquele que, roramente definido ou, mes
mo, assinalado, pode ser designado como hiato 
decis6rio, ou seja, o abismo que separa as na~oes 
que tern voz ativa no curso dos acontecimentos 
internacionais e aquelas que, na maior parte dos 
casos, e a despeito de seus esfor~os, continuam 
a ser o objeto passive da Hist6ria. 

Essa distin~ao entre na~oes que sao o sujeito da 
Hist6ria e aquelas que a sofrem e v61ida para 
ambos os periodos de que estamos tratando: o da 
guerra frio e o mais recente, marcado pela detente 
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no nivel estrategico global e por urn agu~amento 
dos conflitos economicos entre as na~oes. Pois em 
ambos os casos, os interesses dos centros do 
poder mundial sao apresentados como os funda
mentais. Durante a guerra frio, exigia-se urn ali
nhamento rigido com o lider do bloco ocidental, 
por parte das na~oes do mundo em desenvolvi
mento, que compartilham os valores b6sicos do 
Ocidente. A razao para isso, ou se preferirem, o 
pretexto era que o futuro de todo o sistema a 
que pertenciamos estavo em risco e a unidade era 
o pre~o do sobrevivencia. Hoje em dio, nos con
flitos economicos que separam o Norte do Sui, 
os produtores dos consumidores, os ricos dos 
pobres, o mesmo raciocfnio, senao a mesma razao, 
e invocado. Trata-se de salvar a humanidade 
de um colapso economico total, nossa sorte es
tando inextricavelmente ligada aqueles paises que 
constituem o centro da economia mundial. Sua 
recupera~ao, como no passado sua seguran~a, 
deve ser nossa maior preocupa~ao. Esse modo de 
pensar ja nao pode ser aceito. A autonomia na
cional e a defesa do interesse nacional, tal como 
definido por seus proprios povos, sao hoje os prin
cipios fundamentais nos quais se baseia a politica 
externa das na~ies em desenvolvimento. Tanto 
mais que algumas dessas na~oes, entre as quais 
o Brasil, j6 percorreram grande distoncia no ca
minho de seu desenvolvimento economico e, tern, 
agora, a justificada esperan~a de aumcntarem sua 
participa~ao em assuntos que afetam seu into· 
resse nacional. 

uma potencia emergente precisa ser 
livre para atuar 

lsso nos conduz a questao dos alinhamentos e da 
politico de blocos, que nao mais correspondem as 
realidades do ultimo quartel deste seculo. Uma 
potencia emergente, com toda uma gama de irlte
resses em muitos campos, nao pode permitir que 
alinhamentos rigidos, com raizes no passado, li
mitem sua a~ao no cen6rio mundial. Tampouco 
podem seus contatos com outras na~oes ser res
tringidos por rigidos conceitos aprioristicos. A 
nao-interven~ao e o respeito pela soberania de 
cada urn sao, hoje, a tonica e os criterios norma
tivos para as rela~oes entre os Estados. Nossos 
valores fundamente enraizados, que sao os do 
Ocidente, nao podem ser interpretados como uma 
limita~ao as nossas ~ies intemacionais. Nem, 
inversamente, deve nossa liberdade de a~ao na 
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esfera international, condicionada principalmente 
por nosso interesse nacional, ser interpretada 
como abandono daqueles valores que continuum 
sendo essenciais para nos. 

Tem-se perguntado se o Brasil se considera parte 
do Terceiro Mundo. lsto est6 inevitavelmente vin· 
culado ao que acabo de dizer, ao referir-me ao 
hiato decisorio. 0 Terceiro Mundo, segundo vejo, 
e como creio ser visto pela maiorio dos brasileiros 
que se interessam pelas rela~oes internacionais, 
diz respeito a urn grande grupo de Estados, que 
compreende a vasto maioria do humanidade, cuja 
situa~ao, tanto em termos economicos, quanto no 
que se refere a capacidade de exercer a~Cio inde
pendente no campo internocional, e ainda limitada 
pela atual estrutura do poder. 

Se e dificil dizer o que sao as na~oes do Terceiro 
Mundo, dada a variedade de situa~oes especfficas 
que as caracterizam, f6cil se torna determiner o 
que nao sao, e, portanto, ao que aspiram ser. Pois 
nao sao superpotencies com a capacidade de des
truir o mundo ou com o direito autoproclamado 
de decidir sobre o futuro de toda humanidade. 
Tampouco sao potencies de classe media, satisfei
tas com seu status atual e com sua posi~ao relati
ve no sistema internacional. Caracteriza-as a aspi
ro~ao comum ao progresso e bem-estar de suos 
popula~oes, e a esperon~a por maior participa~tio 
nos decisoes que afetam a humanidade como urn 
todo. Nesse sentido, portanto, de compartir das 
aspiro~oes por uma maior influencia nas decisoes 
internocionais e de participar do oposi~ao a qual
quer tentative de cristaliza~ao da atual distribui
~ao do poder e da riqueza, o Brasil e parte do 
Terceiro Mundo. 

Essa analise do situa~ao atual nos leva a questao 
do confronta~ao, que a muitos parece ser a po
si~Cio caracteristica das no~oes em desenvolvi· 
mento face as na~oes desenvolvidas. De certa for
ma, isso e verdadeiro. Mas a confronta~Cio nao e 
nem uma escolha premeditada, nem o resultado 
de uma atitude de cega oposi~Cio ao status quo. 
E uma reo~ao natural de urn grande segmento do 
humanidade contra as injusti~as a que aludi. 

acordo de comercio norte-sui 

Mas julgomos que essas injusti~as nao sao msu
per6veis, do mesma forma que cremos que a con-



fronta~iio niio e a unica resposta para essa situa
~iio. Com isso em mente, e porque nos brasileiros 
somes fundamental mente oti mistas quanta a na
tureza do humanidade e sua aptidiio para resolver 
os problemas que ela propria se colocou, sugeri
mos, durante a VII Sessiio Especial do Assembleia 
Geral das Na~oes Unidas, a negocia~iio de urn 
acordo global de comercio entre o Norte e o Sui. 
Consideramos que tal acordo, para ser efetivo, 
tern de basear-se em concessoes reciprocas, em
bora niio necessariamente identicas. 

Estamos plenamente conscientes de que o momen
to atual nao e muito favoravel para concessiies 
comerciais de real significa~ao. A primeira rea~ao 
da maioria dos paises, em tempos como estes, e 
recorrer aos antidotos familiares para as crises. 
Mas o protecionismo, particularmente quando apli
cado contra as exporta~iies de na~iies em desen· 
volvimento, so traz um alivio passageiro. A medio 
prazo, apenas agrava a crise. 

Como disse anteriormente, insistimos em ser oti
mistas e sabemos, pela observa~iio do Historic, 
que quanta maier for o desafio a ser enfrentado 
pela humanidade, tanto maier e a necessidade de 
uma resposta criativa. 

as areas prioritarias da politica externa 
brasileira 

0 fato de que escolhemos urn enfoque ecumenico 
para a nossa politico externa e de que nos dis
pomos, assim, a manter rela~oes diplomciticas com 
todos os poises que estiio, igualmente, inclinados 
a basear suas rela~oes externas nos principios do 
nao-interven~ao e de respeito mutuo, nao implica 
que nossa politico externa deva ser desprovida de 
sentido de prioridades. Estas, obviamente, existem 
e foram definidas, pela primeira vez, pelo proprio 
Presidente da Republica. Designou ele as areas 
prioritarias de nossa politica extema como sendo 
nossos vizinhos de aquem e de alem-mar: a Ame· 
rica Latina e a Africa. E, realmente, entre as na· 
~iies do Terceiro Mundo, aquelas localizadas nas 
duas regioes que acabo de mencionar sao as que 
tem mais caracteristicas em c:omum conosco. No 
coso da America latina, alt~m do origem iberica 
comum, sempre mesclada aos componentes afri
canos e indigenes, estamos vinculados a nossos 
vizinhos pelos la~os solidos do Geografia e do 
Historic. Temos, tombem, em comum nossa pro-

ximidode de umo das superpotencies. Esso mesma 
proximidade determine que as rela~oes entre a 
America latina e os Estodos Unidos do America 
sejom de umo natureza especial e que constituam 
urn importante componente do processo politico 
do regiiio. Historicomente, o corater especial des
sos rela~oes gerou expectativos, ossim como frus
tro~oes. 0 Brasil estci profundamente comprome
tido com a solidoriedode das na~oes lotino-onieri
conos. E nestas incluo as novas no~oes de lingua 
inglesa do Coribe, cujo contribui~iio para a nosso 
regiao, especiolmente nos organismos multilate
rois, tern sido considercivel. 

0 Presidente Geisel referiu-se as no~oes ofricanas 
como sendo nossos vizinhos de alem-mar. E, de 
fate, tal e nosso sentimento em relo~ao as jovens 
no~oes doquele continente. A contribui~iio africano 
a cultura brosileira foi notavel. Etnicomente, suo 
porticipa~iio no formo~iio do atual populo~iio bro
sileiro e 6bvio. Aindo mois importonte foi a con 
tribui~ao que recebemos do Africa no que con
carne oos valores espirituais. Muito natural, per
tonto, que nos esforcemos por desenvolver as mois 
calorosas e Intimas rela~oes com os poises afri
canos. Naturalmente, urn Iugar especial nessas re
la~oes estci reservado as na~oes de lingua portu
guese, cu ja vida como entidades independentes 
agora se inicia. Nessa disposi~iio de cooperar com 
elas, no base do respeito mutuo e beneficia reci
proco, e total, como 0 e tombem a franqueza e 
a sinceridode de nossas inten~oes. 

rela~Oes com o mundo desenvolvido 

A prioridade que concedemos as na~oes em desen
volvimento, particularmente as do Africa e Ame
rica latina, nao significa de forma alguma, mini
mizar a importoncia de nossos rela~oes com os 
poises do Primeiro e Segundo Mundos, as na~oes 
industrializadas do leste e do Oeste. Entre elas, 
naturalmente, sao de especial importoncia as re
la~iies que mantemos com as na~iies da Comuni
dade Economica Europeia, que, tomadas em con
junto, sao hoje o principal supridor de nossas 
importa~iies e nosso principal cliente. Com essas 
na~iies, o Brasil se esfor~a por desenvolver uma 
rela~ao baseada no principio do beneficio mutuo, 
suscetivel de c:riar as condi~iies para uma verda
deira interdependencia horizontal, distinta da ver
tical, que prevalece hoje na maior parte do mundo 
e se caracteriza pelo modelo de domina~ao, rema
nescente dos sistemas coloniais. 
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Creio que o acordo que o Brasil assinou recente
mente com a Republica Federal do Alemanha em 
materia de coopera~ao nuclear ilustra bern o que 
desejo expressar por uma autentica coopera~ao 
que pode conduzir a uma interdependencia hori
zontal. ~ esse tipo de coopera~ao, que ajuda a 
transpor nao apenas 0 hiato de riqueza, mas tam
bern o hiato decis6rio, a que me referi anterior
mente, que buscamos nas nossas rela~oes com o 
mundo desenvolvido e, de forma muito particular, 
com a Europa. 

0 perigo das areas fechadas 

Ja aludi a importoncia que nosso comercio com a 
a Europa tern no conjunto de nossas rela~oes eco
nomicas internacionais.. S6 podemos esperar que 
essa importoncia nao seja prejudicada ~ela ten
dencia a cria~ao de areas fechadas, nas quais o 
intercombio comercial entre certas regioes e in
sulado e floresce a custa do resto do mundo. Po
demas ver muito bern que a Conven~ao de lome, 
recentemente assinada entre a CEE e um grupo 
de poises em desenvolvimento da Africa, Caribe e 
do Pacifico, tern importantes clausulas inovadoras, 
que, se estendidas a totalidade das rela~oes entre 
o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvi
mento, teriam um efeito muito positive, similar 
aquele buscado pela sugestao brasileira de um 
acordo comercial entre o Norte e o Sui. Na pro
fica, a aplica~ao dessas clausulas de uma maneira 
discriminat6ria amea~a aumentar a compartimen
ta~ao do comercio mundial, consolidando esferas 
de influencia, em prejuizo de todos e, particular
mente, dos poises em desenvolvimento que nao 
participam da Conven~ao. Temos confian~a em que 
a decisiio hist6rica tornado pelo povo britonico de 
integrar seu destine ao do Europa tera um impacto 
revigorante sobre as rela~oes da Comunidade com 
o mundo em desenvolvimento e contribuira para 
a liberaliza~iio de suas atitudes, especialmente 
em materias relativas ao comercio e outros fluxes 
economicos. 

Politicamente, o Brasil ve com prazer o fortale
cimento do tendencia a unidade europeia. Como 
na~ao emergente, fundamentalmente oposta a 
cristolizaciio do poder mundial nas moos de um 
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limitado numero de poises, o Brasil favorece a 
cria~iio ou consolida~ao de novos centres de po
der. De fato, o fortalecimento da unidade euro
peia e tao importante para a preserva~ao dos 
volores do mundo ocidental como o e a cria~iio 
de rela~oes positivas entre o Norte e o Sui. 

reino unido, estado do bem-estar 

Esta palestra versou, principalmente, sobre o pa
pel do Brasil nos assuntos internacionais. Apenas 
ocasionalmente aludi as rela~oes entre a Grii-Bre
tonho e o Brasil. Contudo, essas rela~oes tern sido 
de especial relevoncia para nos, desde os alba
res de nossa vida como pais independente. ~ bern 
conhecido o papel que a Gra-Bretanha, principal 
potencia liberal do mundo ao tempo de nossa inde
pendencia politico, desempenhou no reconhecimen
to internacional do Brasil, a come~ar pelo proprio 
reconhecimento por parte de Portugal. Na esfera 
mais ampla das entiio incipientes rela~oes multi
laterais, os esfor~os de estadistas britonicos, como 
Castlereagh e Canning, foram importontes para 
garantir que as outras grandes potencies, em meio 
a violenta rea~iio politico que se seguiu a Revo
lu~ao Francesa e ao periodo napoleonico, nao des
sem seu apoio aos designios intervencionistas das 
antigas potencies coloniais. 

Agora, nesta nova era das rela~oes internacionais, 
em que as velhas estruturas se revelam incapazes 
de tratar adequadamente dos novos problemas, e 
a medida que 0 fator economico aparece para 
muitos como verdadeiro substrate da autonomic 
politico, e legitimo esperar da Grii-Bretanha um 
papel de lideran~a no processo de reforma que se 
apresenta diante de n6s. Seu pais pode contar, 
entre suas inumeras realiza~ies, o fato de fer sido 
o primeiro a conciliar a justi~a social com a liber
dade politica em seu sistema inferno. Assim, s6 
podemos esperar que nao deixara de contribuir 
positivamente para a constru~iio de uma nova 
ordem internacional, baseada na justi~a social e 
no igualdade de oportunidades, que seria a cor
respondente, no plano internacional, do estado do 
bem-estar que o povo britonico soube criar, para 
a admira~iio do mundo, dentro de suas pr6prias 
frontei ras. 



Memorandum de memorandum preve consultas 
Entendimento entre Brasil e Reino Unido, 

ossinodo em Londres, em 21 de de outubro "o' d"cas de alto n' el 
de 1975, pelos Chonceleres Azeredo do Silveira e pen I IV 

James Callaghan, e pelo Ministro britc:inico do Comercio, Peter Shore; 
Comunicodo Conjunto Brosii-Gro-Bretonho, emitido em Londres, em 22 de outubro 

memorand!Jm de entendimento 

0 Governo do Republica Federative do Brosil e 
o do Reino Unido do GrO-Bretanha e lrlanda do 
Norte; 

Recordando a amizade tradicional entre seus doh> 
poises; 

Reconhecendo as responsobilidades que lhes in
cumbem como Governos de poises com amplas 
liga~oes e interesses dentro do comunidade inter
nacional; 

Registrando seu mutuo desejo de manter uma co
labora~ao economica proveitosa e dinomica; 

Conscios do importoncia de se consultarem sobre 
questoes de interesse comum, 

Chegaram ao seguinte entendimento: 

1 . Os dois Governos manterao consultas abran
gendo toda a gama das rela~oes interMcionais 
no mundo moderno. Estas consultas poderao, por 
exemplo, incluir materias como: evolu~oes do qua
dro internacional dotadas de interesse especial 
para qualquer dos dois Governos, assuntos em 
discussao nos Na~oes Unidas e em outros 6rgaos 
multilaterais, acordos futuros sobre produtos de 
base e materias-primas, coopera~ao economica e 

industrial em geral, fortalecimento de rela~oes 
comerciais, participa~ao no desenvolvimento in
dustrial, facilita~ao de investimentos, transa~oes 
bancarias, credito e servi~os similares para a 
promo~ao do industria e do comercio, assuntos 
militares de interesse mutuo, e intercombio tec
nol6gico e educacional. 

2. Reunioes de alto nivel oficial ou ministerial 
terao normalmente Iugar alternadamente no Bra
sil e no Reino Unido em epocas acordadas por 
consentimento mutuo. A agenda para tais reu
nioes sera ajustada por intermedio dos canais 
diplomoticos normais. Por decisao conjunta dos 
dois Governos, especialistas credenciados, inclu
indo representantes de 6rgaos governamentais 
e do setor privado, poderao participar dessas 
reunioes. 

3. Alem dessas reumoes, proceder-se-6 mais 
amiude a consultas numa base flexivel atraves 
dos canais diplomoticos de coda pais, a cujas 
missoes diplomaticas sera facultado, p'lra esse 
fim, pronto acesso as reparti~oes governamentais 
pertinentes. 

4. Por decisao con junta dos Governos, grupos 
de estudos ou de trabalho ad hoc: poderao ser 
estabelecidos, quer para estudar questoes espe
cificas de interesse politico atual, quer para aju
dar a implementor projetos num pais ou noutro, 
ou em terceiros poises. 
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5. 0 Governo da Republica Federative do Brasil 
e o Governo do Reino Unido entendem que o 
estabelecido neste Memorandum complemen
tara, sem de modo algum substituir ou preju
dicar, as modalidades de negocia~ao existentes 
entre eles. 

6. Este Memorandum entrar6 em vigor ap6s 
a sua assinatura. 

comunic3.do conjunto 

0 Embaixador Antonio F. Azeredo da Silveira, 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do 
Brasil, acompanhado da Senhora Azeredo da Sil
veira e de altos funcionarios, fez uma visita ofi
cial a Londres, a convite do Governo de Sua Ma
jestade Britilnica, nos dias 21 e 22 de outubro. 
Durante sua visita, o Ministro Azeredo Ja Sil
veira avistou-se com o Primeiro-Ministro, Depute
do Harold Wilson; o Ministro de Estado das Re
la~oes Exteriores e Comunidade, Deputado James 
Callaghan; o Ministro de Estado da Defesa, 
Deputado Roy Mason; o Ministro de Estado da 
Energia, Deputado Anthony Wedgwood Benn; o 
Ministro de Estado do Comercio, Deputado Peter 
Shore; o Ministro da Agriculture, Deputado Fre
derick Peart e com o Ministro do Desenvolvi
mento Ultramarine, Deputado Reginald Prentice. 

0 Ministro Azeredo do Silveira e os Ministros 
James Callaghan e Peter Shore assinaram, em 
nome, respectivomente, do Governo brasileiro e 
do Governo do Reina Unido, um Memorandum 
de Entendimento. 0 Memorandum expressa a 
determina~iio dos Governos do Brasil e do Gra
Bretanha de se consultarem regularmente em alto 
nivel ou em nivel ministerial sabre questoes de 
interesse comum, abrangendo assuntos politicos 
e economicos, o fortalecimento das rela~oes co
merciais e todos os aspectos das rela~oes inter
nacionais. 

As conversa~oes mantidas pelo Ministro Azeredo 
do Silveira com os Ministros britonicos, durante 
a visita, integraram-se, inteiromente, no espirito 
do Memorandum. Em suas duos entrevistas com 
o Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores P. 

Comunidade, o Ministro Azeredo do Silveira man· 
teve amplas conversa~oes sabre assunto; de in-
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teresse relevante para os dais poises e passou 
em revista os recentes acontecimentos no cena
rio internacional. No que se refere a assuntos 
economicos, foram destacadas a importilncia 
do Brasil como parceiro tradicional do comer
cia da Gra-Bretanha e de outros poises da Comu
nidade Economica Europeia, bem como as pers
pectivas para um aumento consideravel nos trocas 
comerciais. Nos conversa~oes com o Ministro do 
Comercio, foi dada especial aten~ao as areas prio
rit6rias do II Plano Nacional de Desenvolvimento, 
nos quais a contribui~ao britilnica poderia ser de 
utilidade. Acordou-se que estas areas devem in
cluir: ferrovias, usinas siderurgicas, equipamento 
maritime, portos, desenvolvimento de recursos na
turais, inclusive agriculture e petr6leo, gera~ao 
e transmissiio de energia eletrica, desenvolvi
mento de industria e de bens de capital no Brasil, 
equipamento e industria de defesa. 

0 Ministro Azeredo da Silveira apresentou uma 
lista de possiveis projetos de coopera~ao com 
vistas a produ~ao de bens de capital sob forma 
de joint ventures. Manteve tambem proveitosas 
conversa~oes conjuntas com o Ministro de Es
tado das Rela~oes Exteriores, o Ministro de Estado 
do Comercio e importantes industriais brito
nicos sabre a possibilidade de coopera~ao em 
setores tais como ferrovias, siderurgia e mine
ra~ao. Nessas ocasioes, manifestou seu apre~o 
pela significative contribui~ao dos servi~os ban
coria e financeiro da City de Londres para a 
promo~ao das rela~oes industriais e comerciais 
entre os dais poises. Finalmente, mantiveram-se 
frutiferas conversa~oes no ambito des rela~oes 
culturais, coopera~ao tecnol6gica e joint ven
tures na ogre-industria e na industria de defesa. 
Todas as conversa~oes foram mantidas num cli
me de franqueza e cordialidade. 

Entre outros compromissos, o Ministro das Re
la~oes Exteriores do Brasil proferiu conferencia 
intitulada "A Politico Exterior Brasileira sob o 
Presidente Ernesto Geisel", no Institute Real de 
Rela~oes lnternacionais e visitou o Parlamento, 
onde foi recebido por membros do Grupo Poria
mentor Anglo-Latino-Americano. 

Durante a visita, o Presidente do Grupo e alguns 
de seus membros manifestaram seu apre~o pela 
participa~ao das For~as Armadas brasileiras na 
Segundo Guerra Mundial. Expressaram igualmen-



te sua satisfa~iio pela visita do Ministro Aze
redo da Silveira e seu desejo de que se intensi
fiquem as rela~oes entre os Parlamentos dos 
dois poises. 

0 Ministro e a Senhora Azeredo da Silveira fo
ram homenageados pelo Governo de Sua Majes
tade Britonica com um jantar em Lancaster 
House, no Palacio de St. James, em 21 de outu
bro, oferecido pelo Ministro e a Senhora James 
Callaghan. 0 Ministro e a Senhora Azeredo da Sil
veira deram uma recep~iio na Embaixada do Brasil, 
em 22 de outubro, em homenagem ao Mi
nistro e Senhora James Callaghan. 0 Ministro 
Azeredo da Silveira foi tambem homenageado 
com um almo~o oferecido pelo Governo de Sua 
Majestade Britdnica, em 22 de outubro, do qual 
foi anfitriiio o Ministro Peter Shore. 0 M1nistro 

e Senhora Azeredo da Silveira foram igualmente 
os convidados de honra em uma recep~tio ofe
recida pelo Conselho Hisponico e Luso-Brasileiro 
na Canning House. 

Durante a visita do Ministro brasileiro, o Go
verne de Sua Majestade Britonica expressou o 
desejo de que o Presidente Geisel possa aceitar 
convite para visitor a Grii-Bretanha, em 1976, em 
data a ser estabelecida de comum acordo. 0 Minis
tro Azeredo da Silveira formulou convite ao Mi
nistro James Callaghan para visitor o Brasil. 0 
convite foi, em princfpio, aceito com prazer. Ou
tras visitas de nfvel ministerial foram igualmente 
tratadas e registrou-se com prazer que o Conselho 
Hispdnico e Luso-Brasileiro, em associa~ao com o 
Conselho Britonico de Comercio Exterior, planeja 
realizar um semin6rio sobre o Brasil em Londres 
em maio de 1976. 
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esperan9as de renova9ao 
da fran9a 

Discurso do Chonceler Azeredo da 
Silveira no jantar que lhe foi oferecido partem 

pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da 
Fran~a. Jean Sauvagnargues, no Quai d'Orsay, em Paris, em 23 de outubro de 1975 

Foi com imenso prazer que aceitei o convite 
de Vossa Excelencia para visitor oficialmente a 
Fran~a. A honra de poder representor o Governo 
do Brasil nos homenagens que aqui rendemos a 
amizade franco-brasileira, junta-se a alegria mui
to pessoal de rever esta bela cidade de Paris .• 
que todos nos Iatinos guardamos no cora~ao 
como uma especie de Capital subsidiaria de nos
sos sonhos. 

As afinidades culturais entre os povos do Brasil 
e da Fran~a tornaram sempre facil a amizade 
entre eles e fluentes as rela~oes entre os dois 
Governos. Sabre essas funda~oes de reciproca 
simpatia, e natural que se expandam o enten
dimento e a coopera~ao a medida que os dois 
povos melhor se conhecem, gra~as as facllidades 
modernas de comunica~ao, e mais percebem as 
potencialidades de uma colabora~ao intensive 
num mundo que ambos veem crescentemente in
terdependente. 

A Fran!fa, pais de larga cultura e velhas tradi· 
!fOes, tem dado ao mundo o exemplo memorcivel 
de saber renovar-se para acompanhar a Historia. 
Gra!fas a essa rara capacidade de pressentir os 
rumos dos grandes movimentos que conduzem 
os homens e as na!fies, e de saber ligar a eles os 
destinos nacionais, a Franlfa nunca deixou de ser 
protagonista brioso no cencirio universal. Mesmo 
agora, quando e COrrente vermos Outros paises 
aferrados a concep!fies de estrategia politica in· 
ternacional orientadas para a preservajfao de 

estruturas que se tomam obsoletas ou, mais pa
radoxalmente ainda, para recrici-las sob novas 
roupagens, e da Fran§a, ainda, que partem espe
ran§as de renova§iio, pela disposi§iio que ela ofe
rece de cooperar de forma imaginativa na ela
bora§ao de solu§ies adequadas para o aggior
namento das rela§ies economicas e politicas 
universais. 

0 Brasil parte de dimensoes hist6ricas muito 
diversas das do Fran~a, mas o tempo de nossa 
evolu~ao foi, por isso, talvez, mais ocelerado. 
Talvez se possa dizer, do Brasil, que sua melhor 
tradi~ao e saber renovar-se. Tivemos que assim 
proceder para processor e assimilar as influen
cias de toda ordem que nos trouxeram o pre
sen~a colonial, primeiro; os influxos etnicos e 
culturais de distintas procedencias, em seguida; 
e os impactos dos interesses e as repercussoes 
dos acontecimentos no exterior, depois, em urn 
mundo onde as transforma~oes politicos, econo
micas e sociais acontecem com crescente cele
ridade e de maneira coda vez mais contagiante 
em escala global. 

a visao realista da diplomacia brasileira 

Niio mantemos ilusoes quanta ao que somos e 
quanto ao que podemos fazer. Conquanto sim
plificadoras as distin~oes que categorizam as na
~oes, distribuindo-as pelos pontos cardeais ou por 
escalas nurr.ericas que configuram esse ou 
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aquele estagio quantitativa de progresso, nao 
deixam elas de refletir, embora nao cheguem a 
retrat6-las, as situa~oes relatives em que se en
contram os poises. 

0 Brasil e um pais em desenvolvimento que luta 
para superar os gravissimos problemas do take
off economico com 0 objetivo de dar a sua popu
la!fiiO, no mais curio prazo possivel, melhores 
condi!fiies de vida, maior jusli!fa social e uma 
adequada presen!fa no plano das decisiies mun
diais que afetam o seu destino. 

Felizes somos nos por cultivarmos essas aspira
~oes a partir de urn sentimento national gene
ralizado e de uma convic~ao governamental ine
quivoca de que o nosso progresso niio pocle ser 
realizado as expensas de outras na!fiies, mas 
deve, ao contrcirio, ser c:onstruido solidariamente 
com o delas. Acreditamos que, no mundo atual, 
a interdependencia nao e uma escolha mas urn 
dado e, por isso, pensamos que a eficiencio est6 
em utilizar a realidade dessa interdependencia 
para buscar solu~oes criativas que promovam o 
progresso de todos, sem os privilegios e as negli
gencias que geram os ressentimentos, e cuja per
petua~ao promovem as confronta~oes. 

Urn cotejo dos principios que regem a nova po
litico externa brasileira e dos que orientam o 
Governo do Presidente Giscard d'Estaing apre
sentaria uma gama surpreendente de coinciden
cias e de aproxima~oes. 0 fato de que tantas 
similitudes possam existir entre poises de tao 
diverso peso hist6rico e voca~ao de presen~a 
universal e, qui~6, urn alvissareiro press6gio so
bre as rela~oes internocionais do mundo de 
amanha. 

principios basicos da politico externa do 
governo geisel 

De nossa polltica externa dizemos que ela e 
ecumenica, pragm6tica e respons6vel. 

Ela e ecumenica porque, ao estender-se como 
proje~ao dos interesses nacionais no plano ex
terno, ela reconhece, tambem, que o plano exter
no e, no mundo de hoje, o plano universal. 
Num mundo crescentemente interdependente, a 
solidariedade deixa de ser uma escolha e passa 
a ser uma necessidade, pois sua alternativa e o 
desastre coletivo. Essa consciencia de in1erde-
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pendencia global deve nao refor~ar as parti~oes 
e os antagonismos, mas procurar dissip6-los. 
Conseqiientemente, nao deve reclamor alinho
mentos autom6ticos e sim a Iucida harmoniza
~ao dos interesses nacionais distintos. 

Ela e pragm6tica porque se quer eficiente. 
Pragmatismo e aqui realismo. ~ tao irrealista 
insistir por solu~oes inalcan~6veis quanto defen
der posi~oes insustent6veis. 0 compromisso que 
o Governo tern com o povo e o de realizar as 
suas aspira~oes e nao apenas o de fazer-lhes a 
propaganda. Mas realismo nao quer dizer amo
ralismo. Se o real e o possivel podem abranger 
o niio-etico, o etico niio pode ser seniio o real 
e o possivel. Para nos, o pragmatimo consiste 
em buscar a mais eficiente solu~iio no unh;erso 
do possivel etico. Donde o qualificativo de res
ponsobilidade que engloba as duos no~oes: a de 
solu~ao etica e a de solu~ao eficaz. 

Dizemos de nossa politica externa que ela esta 
voltada para a negocia!fiio; que preferimos as 
solu!fiies de concilia!fiio as de conflito; que em 
cada situa!fiio devemos buscar, sempre, nplorar 
as faixas de coincidencia, identificar e ampliar as 
areas de convergencia e tentar restringir e, se 
possivel, eliminar os pontos de conflito. E 
essa politico procuramos seguir tanto no 11osso 
relacionamento bilateral quanto no multilateral. 

Dizemos de nossa politico externa que ela e so
berana e solid6rio e que, portanto, sc nao acei
tamos, por urn lado, suseranias de outras po· 
tencias nao buscamos hegemonies ou preponde
rancia com rela~ao a quem quer que seja. 

Dizemos finalmente que nossa politico externa e 
clara, aberta, generosa e, sobretudo, otimista, pois 
nao acreditamos que a solidariedade seja possfvel 
sem a franqueza e a constru~ao sem a confian
~a. Assim, nao nos confundem o espfrito as cri
ses que atravessamos e, antes, nelas procuramos 
encontrar o estimulo para as solu~oes inovado
ras e eficazes. 

semelhan~as entre a a~ao exterior do brasil 
e a da fran~a 

Senhor Ministro Sauvagnargues, 

Nao quero nem posso ser o interprete do pensa
mento do Governo frances sobre sua propria po-



lftica externa. Mas, creio, Senhor Ministro, que 
nao estaria ultrapassando as conveniencias e a 
polidez se lhe dissesse quanto vejo de semelhan
~as entre o pensamento do Governo do Presi
dente Giscard d'Estaing e o do Presidente Ernesto 
Geisel sobre os principios que devem reger as 
rela~oes internacion<Jis de nossos repectivos 
povos. 

A politico externa francesa se diz mundialista 
porque os problemas da fase atual se apresen
tam, na realidade, em escala mundial e reque
rem, portanto, que se tome uma perspective e 
se adote uma dimensoo mundial para resolvii-los. 
Ela faz apelo a uma clara percep~oo das realida· 
des do mundo contemporoneo, o que implica uma 
preocupa~oo de pragmatismo e de realismo. Ela 
busca na alma popular os ideais que devem inspi
rer sua atua~oo e neles encontra os valore:. eti
cos dos quais a Fran~a se faz missao cultivar e 
divulgar. Ela acredita no dialogo, na concilia~oo, 
na concerta~oo. E ela e otimista, preocupada em 
desdramatiz:ar a crise para cuja solu~oo deve con
tribuir. 

Dizia, Senhor Ministro, que nada podia ser mais 
alvissareiro do que encontrar tantas similitudes 
nos polfticas externas de poises em muitos aspec
tos too diversos quanto os nossos. Talvez isso 

seja possfvel precisamente porque a Fran~a noo 
tern faltado a disposi~oo de ter uma politico ex
terna inovadora para, como ainda h6 poucos me
ses dizia o vosso Presidente, "transcender as se
para~oes artificiais que mobilizam as energies, 
freqi.ientemente de forma inutil e sempre de ma
neira perigosa, tais como a oposi~oo entre o 
Leste e o Oeste, a oposi~oo entre os poises in
dustrializados e os poises em vias de desenvolvi
mento". 

0 Brasil e um pais que, por suas dimensoes, por 
suas potencialidades materiais, e pela voca~iio 
ecumiinica de seu povo, tera uma crescente im· 
portancia nas rela~ies internacionais. Podemos e 
queremos ser um fator relevante na preserva~oo 
dos valores que sao comuns as cultures francesa 
e brasileira e ao mundo ocidental ao qual per
tencemos. Acreditamos que esses objetivos sao 
alcan~6veis se soubermos construir um clima de 
entendimento e de coopera~oo que dissipe os res
sentimentos e os antagonismos que ainda perdu
ram e ate se agravam entre as na~oes atualmen
te distanciadas pelas riquezas e pelas chances de 
progresso. 

A coopera~oo entre nossos Governos, que quere
mos diversificada e ampliada para todos os domf
nios, esperamos que nos fo~a porceiros desso 
nova ordem a ser construfda. 

Discurso do Ministro 
equilibria mundial pode 

dos Negocios Estron9eiros da Fran~a. depender dO brasil 
Jean Sauvagnargues, no iantar que ofereceu ao 

Chanceler Azeredo da Silveira no Quai d'Orsay, em Paris, em 23 de outubro de 1975 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais dire en un mot a mon collegue brasi
lien et a Madame Azeredo do Silveira, combien 
nous sommes personnellement heureux de les 
accueillir ici pour une visite que je crois que nous 
considererons l'un et l'autre comme importonte 
pour le demarrage d'une nouvelle ere entre Ia 
France et le Bresil. C'est un grand honneur pour 

le gouvernment fran~ais et pour moi-meme de 
vous saluer oujourd'hui, Monsieur le Choncelier 
et Madame, de saluer en votre personne, le re
presentant d'un pays auquel nous lie une tres 
ancienne et reelle amitie oinsi que !'eminent arti
san d'une diplomatie dont l'efficocite est unani
mement reconnue. Je solue egalement votre epou
se qui nous a fait le plaisir de vous accompagner 
a Paris, ville qui fut une etape dans votre carriere 
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de diplomate et pour laquelle vous avez garde, 
tous deux, une affection qui nous touche tout 
particulierement. 

Je disais que les liens d'amitie qui nous unissent 
sont tres anciens et tres profonds. Je devrais 
dire pour etre tout a fait complet que ces liens 
n'ont peut-etre pas eu toute l'intensite, toute 
l'ampleur, toute Ia regularite qu'ils auraient pu 
et qu'ils auraient du avoir, meme si en plusieurs 
occasions ils ont revetu un caractere assez excep
tionnel dans I'Histoire de deux peuples aussi 
eloignes qu'ils le sont par Ia geographie. 

En effet, en depit des obstacles que nous opposait 
Ia nature pour notre rapprochement, ce sont des 
marins normands de Dieppe et de Honfleur qui 
fonderent au milieu du XVIeme siecle Rio de 
Janeiro. Plus tard, c'est au pere du positivisme, 
Auguste Comte, que le Bresil emprunta sa devise 
Ordre et Progres, et c'est au nom de cette devise 
que votre pays est devenu une des grandes na
tions du monde moderne. Plus pres de nous, c'est 
Paul Claude! et Darius Milhaud que Ia France vous 
envoya et sur lesquels le Bresil laissa l'empreinte 
d'un pays aux innombrables splendeurs. Et c'est 
enfin du Bresil qu'a certaines heures sombres de 
notre histoire, Ia grande voix de Bernanos s'eleva 
pour appeler les Fran~ais a se ressaisir et a 
detendre leur honneur, c'est-a-dire, leur indepen
dance. 

des relations plus intenses, plus etendues et 
plus regulieres 

Aujourd'hui, un nouveau signe d'un destin por
tage apparait dans le vaste champ de nos rela
tions, je veux parler du Concorde, qui reussit ce 
miracle de mettre votre pays a mains de sept 
heures du notre et qui realise ainsi le reve de 
Santos Dumont et de Mermoz d'abolir les distan
ces, d'effacer !'Atlantique. 

l'obstacle de Ia distance ayant ains1 disparu, 
mais cela n'est peut-etre pas Ia seule raison, nos 
relations peuvent prendre un nouveau depart et 
un nouvel elan. laissez-moi vous dire, Monsieur 
le Chancelier, a quel point Ia France, le gouver
nement fran~ais, le Ministre des Affaires Etran
geres Fran~aises s'en felicitent. Aussi suis-je 
presque flatte de vous accueillir ce soir au Quai 
d'Orsay, moi-meme, Monsieur le Chancelier, puis-
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que Ia derniere visite de votre predecesseur re
monte a 1967, et d'entamer avec vous des con
versations qui ne peuvent que debaucher vers des 
relations plus intenses, plus etendues et plus 
regulieres. La visite que le President Geisel effec
tuera en France, au printemps prochain. en re
ponse a celle que fit au Bresil le General de 
Gaulle, en 1964, leur donnera avec eclat un essor 
detinitif. 

Nous savons deja et nous savons mieux encore 
depuis que nous av:ons eu !'occasion cet apres
midi d'echanger nos vues, Monsieur le Chancelier, 
c'est dans l'ordre intemational, que nous sommes 
souvent d'accord tant sur le fond que sur Ia me
thode. Nous partageons en eHet le mime souci 
de reflexion et de concertation efficaces, exemp
tes de passion. les debats qui suivront 11"1 confe
rence qui vient de se tenir a !'avenue Kleber, 
conference a Ia reussite de laquelle le Bresil et 
Ia France ont egalement participe, nous fourni
ront !'occasion de perfectionner le dialogue auquel 
vous teniez autant que nous et qui, grace a 
!'effort commun de nos deux pays, est desormais 
engage. 

nous recusons toute hegemonie, d'ou qu'elle 
vie nne 

Nous avons, vous le savez, un bon nombre d'idees 
communes. Nous recusons toute hegemonie, d'ou 
qu'elle vienne, re~ue ou imposee, et nous souhai
tons garder une liberte de decision qui n'exclut 
en rien nos solidarites respectives dans lesquelles 
nous nous trouvons engages. L'avenement d'un 
nouvel ordre economique mondial auquel vous avez 
apporte votre contribution avec Ia proposition 
que vous avez faite a Ia Vlleme Session Extraordi
naire de I' Assemblee Generale des Nations Unies, 
nous parait, comme a vous, indispensable, si nous 
voulons assurer Ia paix du monde et promouvoir 
son progres. 

l' Afrique, le Moyen Orient, I' Asie sont des regions 
ou les uns et les autres nous souhaitons voir se 
retablir Ia paix lorsqu'elle se trouve mPnocee et 
avec lesquelles nous entendons developper les 
liens nes du passe, d'une naturelle complemen
tarite ou d'esperances communes. 

Par son histoire, par l'heureuse fusion de ses 
races, par l'exemple de tolerance et dt> coexis-



tence qu'il donne et en raison des perspectives 
de sa croissance, le Bresil rejoint Ia France dans 
son souci de permettre a tous les peuples, et 
notammetlt aux plus defavorises, de s'exprimer 
librement. Nous avons, Monsieur le Chancelier, 
constate cet apres-midi a quel point cette heu
reuse conjonction de nos situations respectives, 
de Ia France des droits de l'homme, de Ia li· 
berte, de l'egalite et de Ia fraternite, et du Bresil, 
heureux creuset des races et des civilisations, 
des hispanites du monde de Ia francophonie et du 
monde anglo-saxon, sans parler du monde noir, 
a quel point cette heureuse conjonction donnait a 
notre concertation des chances exceptionnelles. 
Pour les grands problemes de notre temps, qu'il 
s'agisse de relations entre les pays industrialises 
et les pays en developpement, ou qu'il s'agisse 
des biens si necessaires, nous devons les uns et 
les autres nous entretenir de l'avenir avec cet 
autre continent qui est a cote de !'Amerique 
latine, le grand continent africain. 

le bresil n'est plus seulement un pays ami 

Entre I' Amerique latine et !'Europe, les echanges 
d'idees et d'hommes, comme les relations econo
miques, culturelles ou scientifiques doivent se 
developper. Nos deux continents sont appeles a 
tirer davantage profit de leurs richesses mutuel
les. l'emulation qui se fait parfois jour entre nos 
pays a propos de tel projet ou de tel marche ne 
doit pas nous faire oublier les immenses possibili
tes qui restent par ailleurs ouvertes a notre coo
peration. L'Europe des Neuf devra elle-mime trou
ver des formules originales pour repondre a 
l'aHente d'un continent vers lequel elle a de plus 
en plus de raisons de se toumer. 

Pour nous Fran~ais, en tout cas, le Bresil n'est 
plus seulement un pays ami; c'est d'ores et deja 
un partenaire - un important partenaire - un 
partenaire essentiel sur Ia scene intemationale, 
une grande nation, dont le poids economique et 
politique est devenu une evidente realite et un 
partenaire avec lequel nous entendons faire en
semble, Monsieur le Chancelier, de grandes chases. 

Partenaire industriel de Ia France, le Bresil l'est 
certainement dans Ia rnesure ou, depuis quelques 
annees, notre pays s'efforce d'apporter au votre 
une contribution grandissante a son industriali-

sation. La part que nous avons prise a Ia premiere 
phase du developpement de Ia siderurgie bresi
lienne, l'equipement de plusieurs centrales hydro
electriques, !'installation de systemes de aistri
bution electrique, Ia realisation du reseau de 
surveillance radar de Rio, Sao Paulo et Brasilia 
par exemple, sont autant d'operations importan
tes deja menees a leur terme ou en voie de l'etre. 
D'autres suivront et si Ia France tient encore chez 
vous une place relativement limitee parmi les 
principaux investisseurs, ce n'est sans doute q•J~ 
provisoire puisque, depuis le debut de l'annee 
1974 seulement, plus de 50 societes fran~aises 
ont entrepris des demarches pour etablir des filia
les qui viendront s'ajouter aux quelque· 150 fir
mes deja implantees chez vous. 

Ia france doit developper ses relations 
scientifiques avec le bresil 

Je dirai, je me contenterai d'evoquer Ia coopera
tion culturelle, scientifique et technique entre Ia 
France et le Bresil. Cette cooperation est fort 
active. Plus de 30.000 etudiants brasiliens sui
vent les cours de fran~ais dispenses dans une 
cinquantaine de centres de !'Alliance Fran~aise. 
Certes, et en depit de cela, Ia langue fran~aise 
voit sa place diminuer sans doute parce que no
tre langue est restee trop longtemps et trop ex
clusivement langue de culture dans un pays en 
pleine explosion demographique. C'est pourquoi 
nous nous effor~ons desormais de participer do
vantage a Ia formation de vos professeurs de 
fran~ais et de developper l'enseignement des 
sciences fondamentales, des mathematiques, de Ia 
physique nucleaire et de l'electronique. 

Nous comprenons en effet fort bien qu'a cote des 
disciplines traditionelles, Ia France doit malnte
nant developper ses relations scientifiques avec 
le Bresil. Nous devons faire beneficier le Bresil 
de Ia capacite de nos ingimieurs et des progres 
que nous avons pu acquerir dans le domaine 
technologique; regroupement et concentration in
tervenus dans notre industrie offrent a Ia plu
part de nos firmes Ia capacite de concourir effi
cacement au developpement de votre pays. II va 
sans dire que, sur le plan gouvernemental, nous 
sommes disposes et nous sommes prets a appuyer 
par des accords techniques ces interventions. 
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Qu'il s'agisse de l'ocean, qu'il s'agisse de l'espace, 
qu'il s' agisse de I' energie so us toutes ses formes, 
de l'i11formatique ou de Ia construction aeronau· 
tique, nous pensons que Ia France peut participer 
activement et utilement au defi que vous avez 
lance a l'avenir. 

Je suis done convaincu que le Bresil occupera 
dans le monde de demain Ia place qui lui revient, 
c'est-il-dire une place au premier rang des puis· 
sances industrielles du monde. Sa stabilite poli· 
tique, son remarquable effort economique, son 
potentiel de ieunesse, ioints a Ia sagesse de ses 
dirigeants font de votre pays une de ces forces 
doni !'emergence, a l'horizpn de notre siecle, 
peut faire flechir dans un sens ou dans un autre 
l'equilibre du monde. La France en est consciente 
et souhaite faire du Bresil a Ia fois un interlo
cuteur politique et un partenaire economique de 

premier plan. Nous semmes en effet convaincus 
que le renforcement de nos relations peut etre 
benefique pour nos deux pays et doit apporter 
une contribution positive a Ia paix et au progres 
du monde. 

Toutes ces raisons expliquent, Monsieur le Chan
celier, a quel point le Ministre des Affaires Etran
geres est heureux de vous accueillir ce soir au 
nom du gouvernement et heureux de renouer une 
amitie ancienne et exceptionnelle avec votre 
grand pays, et de vous souhaiter, a vous et a 
votre epouse, un agreable sejour en France, en 
attendant de faire Ia visite que je suis heureux 
de faire bientOt a Brasilia. Je vous invite a lever 
votre verre en l'honneur du President de Ia Repu
blique du Bresil, en l'honneur du bonhsur ei' de 
Ia prosperite du peuple bresilien et a l'amitie 
franco-bresi I ienne. 

Discurso do Chanceler Azeredo da 

pais emergente: 

urn status que nao deve 

Silveira por ocosiiio do olmo~o com osobstar Q desenvolv1"mento 
correspondentes diplomaticos em Paris, 

no Maison de !'Amerique lotine, em 24 de outubro de 1975, na Capitol francesa 

Foi com grande prazer que aceitei o convite para 
participar deste almo~o no Maison de !'Amerique 
latine, uma coso a qual me sinto ligado por 
antigos la~os do tempo em que fui Consui-Geral 
do Brasil em Paris. Agrade~o aos Senhores esse 
prazer e a honra que me dao de poder dirigir
lhes algumas palavras sobre a politico externa 
do Brasil. 

No meu discurso de ontem, durante o banquete 
que me foi oferecido pelo Ministro Sauvagnar
gues, tive a oportunidade de expor, em grandes 
linhas, os principios que regem a atual politico 
exterior do Brasil. Nao vou cansar os Senhores 
com repeti-los. Tive, tambem, a oportunidade de 
salientar o paralelismo encontrado entre as li
nhas gerais de nossa politico externa e algumas 
preocupa~oes do politico externa francesa. Os 
Senhores, profissionais de imprensa, desc;as coin
cidencias terao se apercebido desde ~.:edo. 
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Nesta ocasiao, quero apenas ressaltar alguns 
aspectos particulares de nossa atua~ao interna
cional que possam exemplificar a aplica~ao de 
alguns daqueles principios expostos a realidade 
atual. 

Especificamente, abordarei tres temas: o Brasil 
como pais emergente; o Brasil e a nova ordem 
economica internacional; o Brasil e a Fran~a. 

o brasil como pais emergente 

Dos franceses, diz-se que pensam cartesianamen
te e que, assim fazendo, simplificam a realidade, 
criando categorias que sao meras abstra~oes. A 
politico externa francesa nos tern dado urn exem
plo contr6rio. Em sua formula~ao e em sua con
du~ao tern ela revelado urn pragmatismo e urn 
sentido de nuance que nem sempre e alcan~ado 



por outros povos nao tao aferrodos, em teoria, 
a logica formal. A Fron~a parece ver com m2nor 
rigidez as classifica~oes que se vern criando no 
mundo ocidental para colocar os poises em es
caninhos mais ou menos rigidos, de acordo com 
os quais sao distribuidos os favores e as res
tri~oes. 

0 Brasil que, em virtude de seu estcigio de desen· 
volvimento economico, figura ao lado dos paises 
em desenvolvimento, na primeira grande classi
fica~iio de aplica~iio generalizada, vem sendo mu· 
dado de escaninho para se ver acomodado aos 
classificadores quantitativos que aprioristicamen· 
te siio definidos. Em tempos recentes, a rotula
~iio emergente vem sendo utilizada com freqiien· 
cia para nos caracterizar. lsso, aparentemente, 
nos eleva o status. Acarreta, tambem, a conse
qiiencia de nos privar o acesso a certas formas 
de coopera~iio international de grande importiin· 
cia para o processo de desenvolvimento. 

Mais do que no coso das demais categorias, a 
de pais emergente carece de classificadores quan
titativos precisos. Assim, ela depende, sobretudo, 
de urn certo feeling com rela~ao ao pais por 
parte dos demais. 

Nco repudiamos o qualificativo mas considera
mos fundamental que ele nco sirva para obsta
culizor o nosso desenvolvimento. Num certo sen
tido, emergentes siio todos os paises que apre· 
sentam taxas positivas de crescimento. Se qui· 
sermos restringir o significado da palavra aos 
que afloram ao nivel dos paises desenvolvidos, 
entiio necessitariamos qualificar melhor o que 
constitui a linha divisoria entre paises desenvol
vidos e em desenvolvimento. 

Para nos, a distin~ao aparece em dois pianos: no 
plano economico e no plano das decisoes politi
cos de impacto mundial. lmporta, pois, verificar 
nao apenas as dimensoes economicas e o com
portomento economico internacional como, ainda, 
o grau de participa~ao do pais nos decisoes in
ternacionais que afetam o seu destino. Ou seja, 
ha urn gap economico e h6 urn gap politico a su
perar antes de emergir do outro lado. 

0 Brasil est6 disposto a superar a ambos e nco 
apenas como uma decisao nacional, pensando no 
seu proprio destino, mas, diria, quase que por 
uma questao de principia, por considerarmos in-

sustentaveis a Iongo prazo, e injustas, as disso
lu~oes que atualmente separam os poises, pre
servando privilegios e grandes ressentimentos. 

lsso nos leva diretamente ao segundo ponto: 

o brasil e a nova ordem economica 
internacional 

Considera o meu Governo imprescindivel uma re
visao a fundo do vigente ordem economica inter
nacional. A procrastina~ao indefinida de solu~ces 
que atinjam a raiz do problema nco serviu aos 
interesses de ninguem. 

Ha muitos anos temos defendido nos foros inter
nacionais a tese de que a ordem economica cons
truida sobre as ruinas do II Guerra nco se coo
dunn com a realidade superveniente. As na~oes 
desenvolvidas, por quem e no beneficia de quem 
foi aquela ordem construida, relutam em abrir 
mao de privilegios que julgam favorecer seus in
teresses. No verdade, os beneficios imediatos que 
possam haver retirado das pr6ticas restritivas 
de comercio, das discrimina~oes cultivadas e das 
politicos economicas, financeiras e tecno!ogicas 
rigidas, parecem, a mais largo prazo, postos em 
perigo pela instabilidade economica e politico ge
rada em decorrencia daquelas atitudes. 

E comum encontrar-se nos poises desenvolvidos 
uma certo exaspera~ao com o que se considera 
ser urn comportamento emocional por porte dos 
poises em desenvolvimento. 0 espirito de con
fronta~iio e apresentado como uma explosiio 
irrational da qual os paises desenvolvidos siio 
vitimas. Essa visiio desconhece a genese do espi· 
rito de confronta~iio, que e uma rea~iio ao des· 
caso e a procrastina~iio. Hci muitos anos 11em os 
paises em desenvolvimento alertando para a crise, 
que lucidamente viam inevitcivel se niio fosse 
alterado o comportamento dos paises desenvot
vidos. 

0 Brasil conhece demais toda a evolu~ao desse 
problema, que viveu e tern vivido quotidianamen
te. Niio nos alarma a impaciencia dos paises em 
desenvolvimento nem nos desanima a incompre
ensiio dos desenvolvidos. Achamos que a crise 
tem no bojo as raizes de sua solu~iio. Nosso em
penho e o de procurar convencer os poises a ado
tarem uma posi~ao construtiva que permita a 
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constru~oo do futuro e evite as jeremiadas sobre 
o passado. 

o brasil e a fran~a 

·Essa atitude otimista e, tambem, a da Fran~a, 
que busca desdramatizar cis rea~oes a crise e se 
esfor~a por aproximar posi~oes antagonicas. 

Nesse, como em muitos outros pontos, nossos 
Governos se aproximam. 

0 instrumento que hoje assinei com o Ministro 
Sauvagnargues para a constitui~oo de urn meca
nismo de consulta entre os dois Governos e urn 

importante passo para a coopera~ao entre nos
sos Governos noo apenas no plano bilateral como 
tombem, solidariamente, no plano multilateral. 

Estamos certos de que nossa aproxima~fio pro
duzir6 os melhores resultados. 0 Brasil e a Fran
~a compartilham valores comuns e tern ospiro
~oes semelhantes para os seus povos e para o 
humanidade. Esperemos que o exemplo que da
mos de coopera~fio e de entendimento sejo urn 
press6gio das rela~oes mais amplos, omanhfi, na 
comunidade das na~oes. 

Mais uma vez agrade~o aos senhores e estou 
pronto a responder as perguntas que me queiram 
fazer. 

comunicado mostra amizade 
Comunicado Conjunta Brasii-Fran~a divulgado 

em Paris, em 24 de outubro de 1975, e 
par ocasiiio do encerramento do visita do confianc;a mutua 

Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, Azeredo do Silveira, il Capital francesa 

0 Senhor Antonio F. Azeredo da Silveira, Ministro 
das Rela~oes Exteriores do Brasil, foi recebido 
em visita oficial nos dias 23 e 24 de outubro de 
1975 em Paris a convite do Senhor Jean Sau
vagnargues, Ministro dos Neg6cios Estrangeiros. 0 
Ministro estava ocompanhado de Madame Azere
do da Silveira. 

0 Ministro das Rela~oes Exteriores do Brasil foi 
recebido em oudiencio pelo Senhor Valery Gis
card D'Estaing, Presidente do Republica Francesa, 
em 23 de outubro, no Palacio do Eliseu. Tratou-se, 
nesta ocasifio, da visita oficial que o General 
Ernesto Geisel, Presidente da Republica Federati
ve do Brasil, reolizar6 a Fran~a no ana proximo. 

Ficou decidido que o Senhor Sauvagnargues ira 
ao Brasil em janeiro de 1976. 

0 Senhor Azeredo da Silveira foi ainda recebido 
pelos Senhores Michel D'Ornano, Ministro da In
dustria e da Pesquisa, e Norbert Segard, Minis
fro do Comercio Exterior, que visitar6 o Brasil 
em principios do mes de novembro de 1975. 

As conversa~oes mantidas entre os dois Minis
tros dos Neg6cios Estrangeiros vieram a confir-
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mar OS Ja~OS tradicionais de amizade e de mutua 
confian~a que existem entre os dois poises. 

Os dois Ministros decidiram criar, por acordo, 
entre os dois Governos, uma Grande Comissao, 
que servir6 de quadro para o exame das rela
~iies franco-brasileiras nos dominies politico, 
economico e da coopera~fio cultural, cientifica e 
tecnica. 

No plano politico, os dois Ministros procederam 
ao estudo dos problemas internacionais que apre
sentam interesse comum para a Fran~a e para o 
Brasil. Verificaram, com satisfa~ao, o existencia 
de numerosos pontos de convergencia, quer se 
trate da manuten~ao de paz, da recusa a toda 
hegemonic, do direito a outodetermina~ao dos 
povos ou do responsabilidade que incumbe a co
munidade 'internacional no estabelecimento de 
umo nova ordem economico mundiol. 

Manifestaram o desejo de ver os poises em via 
de desenvolvimento desempenhar, no cemirio in
ternacional, urn papel crescenta, tendo em vista 
o importdncia de seus recursos naturais e de suas 
riquezas humanas. 



Examinaram as rela~oes do Fran~a e do Brasil 
com o continente africano, ao qual os dois poises 
se encontram ligados por estreitos la~os de ordem 
afetiva, cultural, historica e geogr6fica. Expri
miram sua solidariedade com rela~Cio aos novos 
Estados africanos de lingua portuguese. 

Analisaram a evolu~Cio recente do situa~Cio no 
Oriente Proximo e registraram, com satisfa~Cio, 
a coincidencia de seus respectivos pontos de vista 
sobre os princlpios de base de uma solu~Cio do 
conflito. 

Reafi rmaram a importoncia das Na~oes Unidas 
como foro onde coda pals deve poder fozer-se 
ouvir. 

Evidenciaram-se pontos de vista convergentes en
tre os dois Ministros a respeito do proxima Con
ferencia sobre a Coopera~Cio Economica lnterna
cional, que tera Iugar em Paris em 16 de dezem
bro de 1975, e as diferentes teses que serao obje
to de dialogo foram examinadas. 

Sobre o plano economico bilateral, os dois Minis
tros verificoram que as trocas comerciais dos 
dois poises, a despeito de progressos rapidos e 
equilibrados no curso dos ultimos anos, nao cor
respondem ainda nem ao potencial de suas eco
nomics nem o sua respective complementarida
de. Estimaram, contudo, que, no quadro do coo
pera~ao economica entre o Brasil e a Fran~a, era 
desejavel e perfeitamente posslvel melhorar esses 
resultados tanto em volume como do ponto de 
vista do qualidade com apoio sobre a capacida
de das duos partes e sua vontade comum de tra
balhar neste sentido. 

Foi sublinhado que a Fran~a desejava dar sua 
contribui~Cio ao Brasil para a realiza~ao do seu 
segundo plano de desenvolvimento. Esta coope
ra~ao poderia, num futuro proximo, concentrar
se no realiza~ao de diferentes projetos em ma
teria de equipamentos eletricos, de ferrovias, de 
siderurgia, de industries qulmicas e petroqulmi
cas. A medio prazo, foi indicado que a industria 
francesa estava igualmente pronto a PJrticipar 
das realiza~oes contempladas pelo Brasil nos se
tores de equipamentos portuarios, industries 
meconicas, dispositivos de ajuda a navega~Cio 
aerea, bern como no que se refere ao desenvol· 
vimento regional, especialmente no ambito dos 
projetos brasileiros de interesse do Amazonia e 
do Nordeste. 

No plano comercial, discutiu-se igualmente sobre 
as possibilidades de aumentar e diversificar as 
exporta~oes brasileiras ao mercado frances. 

Os dois Ministros se congratularam com a assi
natura do Acordo Maritima Franco-Brasileiro, cuja 
aplica~Cio devera contribuir nao somente para o 
desenvolvimento dos transportes maritimos bilate
rais, mas igualmente para a realiza~Cio de opera
~oes conjuntas no campo do constru~Cio naval e 
dos equipamentos portuarios. Os dois Ministros se 
congratularam igualmente com o acordo alcan
~ado em vista do estabelecimento do linha regu
lar entre a Fran~a e o Brasil pelo aviao superso
nico Concorde. Esta nova liga~ao aerea, que faz 
parte do tradi~Cio franco-brasileira em materia 
de avia~ao, aproximara ainda mais os dois poises. 

0 Ministro brasileiro sublinhou que a coopera
~Cio bilateral deveria contribuir para aumentar 
as transferencias de know-how e de tecnologia 
que a expansao economica do Brasil requer de 
maneira crescente. 

No campo do coopera~ao cultural, cientifica e 
tecnica, os dois Ministros manifestaram satisfa
~ao pelas condi~oes nos quais se desenvolve esta 
coopera~ao e pelas novas perspectivas abertas 
gra~as as decisoes tornados em Brasilia, em 3 e 
4 de junho ultimo, pela Comissao Mista de Coo
pera~ao Cultural, Cientifica e Tecnica. 

Recordam que o incremento do ensino do frances 
no Brasil e do portugues no Fran~a e de in
teresse mutuo, 0 que foi reafirmado nessa OCO· 

siao. Solicitaram ademais o Comissao Mista Cultu
ral, Cientifica e Tecnica que tomasse as medidas 
necessaries a atualiza~ao dos textos escolares 
utilizados em ambos os poises. 

Verificaram a existencia de possibilidade de coo
pera~ao no campo do energia solar e de novas 
fontes de energia, assim como no campo do sou
de, o que tern sido objeto de conversa~oes bas
tante adiantadas e que seriam suscetlvei~ de se 
concluir com a assinatura de acordos tecnicos. 

Convieram finalmente que uma aten~ao especial 
seria dada ao desenvolvimento do coopera~ao 
nos setores que adotam tecnicas de vanguarda 
(especial, do informatica e do pesquisa agrono
mica). 
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Discurso do Chanceler mundo de hoje nao satisfaz 
Azeredo do Silveira no jantar • 

que the foi oferecido pelo aos menos desenvolvldOS 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 

do lt6lia, Mariano Rumor, em Rome, em 27 de outubro de 1975 

Senhor Ministro Mariano Rumor, 

Foi com imenso prozer que oceitei o convite de 
Vosso Excelencio para visitor oficiolmente o lt6-
lio. Sobe Vosso Excelencio quao estreitos sao OS 

lo~os que unem os nossos dois poises, quao es
pontoneos as relo~oes de omizode entre os nos
sos povos. Nao resulto isso openas do comuni
dade cultural latina que nos irmana e que faz 
o Brasil encontrar as rafzes profundos de seu 
modo de ser no civiliza~ao romano. Temos no 
Brasil, a nos aproximar, a ;:ircunstoncia odicionol 
de contarmos, no nossa popula~ao, com urn ex
pressive contingente de pessoas oriundas do 
ltolia ou descendentes de italianos. Ainda h6 
pouco comemoramos no Brasil o centenorio do 
emigra~ao italiana para o nosso Pais. Foi essa 
uma ocasiao de festa, pois so tivemos a recordor, 
nos muitos encontros com personalidades italia· 
nos que nos visitaram no ocasiao e nos pronun
ciamentos com que se saudou o evento em tan
tas partes no Brasil, quanta hovia sido positivo 
para o nosso Pols o relocionamento derivado 
desso emigra~ao. 0 Brasil moderno, dinamico e 
progressista que hoje somos e tambem, sob 
muitos aspectos, obra desses filhos da ltalia, 
hoje brasileiros. 

Tenho, porem, Senhor Ministro, motivo muito par
ticular para me sentir feliz nesta viagem. E que, 

em tempos idos do minha carreira, fui Consul do 
Brasil no magnifica Floren~a, cidade dos sonhos 
de tantos brasileiros e, depois, Secretario de 
nossa Emboixada nesta maravilhosa Capital do 
ltalia. Voltar a ltalia e assim, urn pouco, voltar 
a coso. 

Senhor Ministro, 

Nos converso~oes que mantivemos hoje a tarde, 
encontromos uma vasto gama de coincidencias 
nos aprecia~oes que fizemos sobre os principais 
problemas que ofetom a ordem intemacional. 
lsso nos permite pressogior uma coopero~ao coda 
vez mais estreita entre nossos poises sobre assun
tos de interesse comum no plano international. 

politica externa brasileira e de abertura e 
de concilia~ao 

0 Brasil, Senhor Ministro, persegue uma poiitica 
externo de abertura e de concilia~ao. Vivemos 
hoje, tolvez, _pela primeira vez, as condi~oes de 
umo verdadeira hist6ria universal. A interdepen
dencia generalizada entre OS paises e agora Um 
fato e niio mais um voto ou uma aspira~iio. 
Nessas condi~oes, niio ha Iugar para isolamentos 
nem para a perpetua~iio de estruturas ligadas a 
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condi~ies historicas de dependincia, hoje inexo
ravelmente revogadas. Pretendemos ojudor a cons
truir umo ordem international boseodo no reco
nhecimento desso interdependencio e no oplico
~ao pratico, nos pianos politico e economico, 
dos principios de iguoldode reconhecidos univer
solmente no plano juridico. 

A crise que hole afeta as rela~ies intemacionais, 
exasperando a uns e tomando perplexes a outros, 
a nos niio assusta nem desanima. Encaramo-la 
com iinimo positivo, pois acreditamos que tocla 
crise traz no bojo a sua solu~iio. Para o Brasil, 
como para muifOs outros poises em desenvolvi
mento, a crise, do qual somos iguolmente vitimos 
como as demois no~oes, nao surpreende nem de
sespero. Sabiamos que era inevitavel que viesse 
em decorrencia do incompreensao que os poises 
desenvolvidos por tanto tempo devotorom oos 
problemas dos poises em desenvolvimento. Ha 
muitos anos vimos, os paises em desenvolvimen
to, alertando a consciincia internacional para o 
fato de que a ordem economica, criada sobre 
as cinzas da Segunda Guerra Mundial, niio satis
fazia as necessidades legitimas dos paises menos 
desenvolvidos que de sua cria~iio niio participa
ram. Ha muitos onos vemos um exome a fundo 
desses problemas ser protelado indefinidamente 
e serem odotodas apenos medidos poliativos que 
em nodo contribuem para a suo solu~ao defini
tive. 

um dialogo mais construtivo entre parses 

Serio ilus6rio esperor que do noite oo dio se 
tenhom esclorecido as consciencios e umo epoco 
de bonon~o posso surgir para os poises oindo 
hoje relegodos a posi~ao de objetos do hist6rio. 
Pode-se mesmo temer que a recupera~iio econo
mica dos paises do mundo ocidental, que ora se 
processa em parte as expensas de uma grande 
maioria de paises em desenvolvimento, venha a 
retardar o sentido de urgencia para a revisiio 
fundamental da ordem economica intemacional. 
Mas ocredito que hoje, mois do que nunco, e pos
sivel esperor que estejom lan~adas as bases para 
um dialogo mois construtivo entre poises desen
volvidos e poises em desenvolvimento que refa~o, 
para o bem de todos, as relo~aes internacionais. 
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Senhor Ministro, 

0 Brasil, e muito com a colobora~ao de seus filhos 
de origem italiana, vem dando continuado exem
plo de esfor~o construtivo para o desenvolvimen
to inferno e para o entendimento internocional. 
Acreditomos que podemos desempenhar um popel 
positivo no defeso dos volores do civilizo~ao oci
dental, que temos como nossos. Pensomos que e 
muito justo sejam-nos dodos as oportunidades 
para porticipor, em iguoldade de condi~oes, nos 
decisoes que a todos nos ofetam pelo comum 
destino que temos e pelas aspiro~oes que re
partimos. 

italia pode aiudar o estreitamento dos 
la~os brasil-cee 

No plano bilateral, acreditomos, Senhor Ministro, 
que estao criodos hoje as condi~oes para umo 
rapido exponsao do coopero~ao economico entre 
nossos poises. Os dois Governos empresto.m seu 
integral opoio as iniciotivos que deverao oproxi
mor os empresarios de ambos os poises no iden
tifico~ao de novas oportunidodes de coopero~ao 
e de empreendimentos solidarios. Esperemos que 
a intensifico~ao dos relo~oes no plano economico 
sirvom tombem a exponsao dos relo~oes no campo 
comerciol. A ltalio, com as responsobilidodes que 
hoje tem no condu~ao do politico comercial co
mum oos poises do Europa Ocidentol, muito po
dera contribuir para o refor~o dos lo~os que unem 
o Brasil a Europa Ocidental, patrocinando uma 
visao construtiva e oberto para o futuro dos pro
blemas das rela~oes comerciois entre os poises do 
Comunidade Economica Europeio e oqueles poises 
que, como o Brasil, se encontrom desfavorecidos 
no espectro dos relo~oes economicos do Comuni
dade. 

Senhor Ministro, quero ogrodecer as gentilezas 
que desde a minha chegada tem sido estendidos 
a minha mulher, a mim e aos membros do minha 
comitivo. Somas sensiveis a essa generosidade, 
que sabemos partir do cora~oo e noo simples
mente dos conveniencias ou do protocolo. Pe~o 
aos presentes que ergam comigo as suas ta~as 
para heber a saude do Presidente Giovanni leone 
e do Ministro Rumor e a crescente prosperidade 
das relo~oes italo-brasileiras. 



brasil, urn ponto de referencia 
Discurso do Presidente 

da lt61ia, Giovanni leone, mesmo fora das arne' rl"cas 
no almo~o que ofereceu ao 

Chanceler Azeredo da Silveira, em Roma, em 28 de outubro de 1975 

Senhor Ministro, 

Nem sempre consigo permanecer fiel as normas 
do protocolo. Delos me afasto sobretudo quando 
devo tomar a palavra ap6s urn dialogo que me 
tenha causado uma profunda impressoo. Essa a 
razoo por que - sem tocar no conteudo do sau
da~ao jci preparada - abandono o texto escrito e 
me confio a expressoo imediata e direta. lsso 
e devido ao dicilogo que precedeu o almo~o, em 
que tive a possibilidade - gra~as a urn extenso 
exame politico, tanto do situa~ao nacional, quanto 
das rela~oes bilaterais - de avaliar sua persona
lidade, a clareza de sua visoo politico e a notcivel 
capacidade de aprofundamento dos aconteci
mentos. 

Mas sobretudo pude verificar, em nossa converso, 
os profundos la~os que h6 tanto tempo nos 
unem ao povo brasileiro e que constituem o filoo 
sobre o qual devem desenvolver-se nossas rela~oes. 

brasileiros jcl construiram seu futuro 

~-me caro dar o mais vivo reconhecimento - na 
presen~a do Presidente do Conselho, de membros 
do Governo e de grandes operadores economicos 
- ao Brasil pelo papel desempenhado nos ultimos 
anos na plataforma internacional. 0 Brasil, por 
sua extraordinaria energia e grande laboriosidade 
da classe trabalhadora e empresarial, noo mais 
necessita construir o seu futuro: j6 o fez e cons
titui urn ponto de referencia mesmo fora do 
continente america no. 

~ com satisfa~ao que extraio do sua hist6ria urn 
dos aspectos mais importantes e de alto valor 
moral: a capacidade demonstrada pelo Brasil de 
saber criar uma perfeita fusao entre comunidades 
diversas em ra~a, origem, nacionalidade e ideo
logia. Todos sabemos quoo dificil e essa obra de 
amcilgama, pela qual se avalia o vigor do espirito 
humano e a capacidade de urn povo de se conso
lidar em uma grande familia. 

Sabemos que papel international o Brasil desem
penha hoje, tanto no que respeita ao Norte do 
continente americano, como em suas rela~oes com 
a Uniiio Europeia. 

Sua posi~iio geogrcifica e sua importancia politica 
diio-lhe o direito, tanto quanto a possibilidade, de 
prestar uma colabora~iio incisiva e construtiva ao 
progresso da sociedade humana e ao aprofunda
mento e consolida~ao do processo de distensiio 
international. Particular referencia desejo fazer 
as suas iniciativas, em curso, no tocante as rela
~oes entre poises produtores e consumidores. No 
que concerne as rela~oes bilaterais, e-me caro 
verificar que sao excelentes e corroboradas pela 
presen~a de iniciativas numerosas e importantes 
e de industrias ativas. Dentre essas permito-me 
citar, como exemplo de todas as iniciativas italia
nas no Brasil, o ENI, aproveitando a ocasiiio para 
enviar ao novo presidente, Doutor Sette, os mais 
fervorosos votos para que possa agir com sua 
capacidade e sua notcivel experiencia ao servi~o 
de urn dos mais poderosos instrumentos da eco
nomia e do progresso italiano. 
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E-me coro, portonto, Senhor Ministro, dor-lhe as 
boos-vindos a ltalio, que estendo a suo Excelen
tfssimo Senhoro e a suo tao quolificodo comitivo. 

contribui~ao italiana para a forma~ao do 
brasil 

Esta no bose dos nossos relo~oes, Senhor Ministro, 
um filao de froterno omizode entre nossos povos 
que remonto, em primeiro Iugar, oos primeiros 
itolionos que portirom ha um stkulo para o Es
todo do Rio Grande do Sui. (Comproz-me sober que 
o Brasil tern celebrodo com muito color e soleni
dode o centenario do chegodo doqueles itolionos 
pobres e esquecidos que, sem moldizer a patrio, 
mas obondonondo oqui as profundos roizes de 
suo nostalgia por um omor desiludido moe; nao 
troido, chegoram oo Brasil e conquistorom, com 
seu trobolho e com a compreensao e o omor dos 
brosileiros, um Iugar no vida.) 0 filao de omizode 
e oindo representodo por aqueles numerosos ita
lianos que, sucessivamente, como operarios, diri
gentes, industriais, tecnicos, emigroram para o 
Brasil e se encontrom como em sua propria coso. 

Discurso-resP.osta do 
Chanceler Azeredo da Silveira, no 
almo~o que lhe foi oferecido pelo 

Nossos povos estao distanciados por milhares de 
quilometros e, no entanto, sao tao proximos ate 
mesmo no aspecto fisionomico: por exemplo, quem 
quer que encontrasse a Excelentissima Senhora 
Azeredo, em qualquer ponto do ltalia, seria levado 
a identifica-la como uma graciosa expressao do 
beleza siciliana. Vossa Excelencia se sentiu como 
se estivesse em sua proprio coso. Retornou a uma 
terra onde no passado revelou-se um diplomate 
de valor. Regressou a esta ltalia que, mesmo em 
um momenta extremamente delicado, luta com a 
vontade dos trobalhadores e de uma classe diri
gente atenta e responsavel, para superar o dificil 
momenta e retomar a estroda do progresso tao 
intensamente percorrida nos anos possados. 

E e em nome desses sentimentos, Senhor Ministro, 
que pe~o aos presentes elevar suas ta~as a saude 
do Presidente Geisel, a de sua Excelentissima 
Senhora, oo seu bem-estar pessoal, ao Governo do 
Brasil e aos brasileiros, que tonto progresso tern 
feito no mundo, formulando votos de que as rela
~oes entre os nossos dois poises sejam sempre 
mais intensas e fecundas. 

fraternidade une 
italianos e brasileiros 

Presidente italiano, Giovanni Leone, em Roma, em 28 de outubro de 1975 

Senhor Presidente, 

Pe~o-lhe um minuto de preces a Dante para inspi
rer-me. Nao quero tompouco ler meu discurso, 
pois tenho duvidos se poderia faze-lo corretamen
te. De qualquer maneira, nao pretendo ser muito 
formal. Vossa Excelencia teve a amobilidade extra
ordinaria de falar com o cora~ao. Quero tambem 
responder-lhe com o cora~ao. Desejo dizer-lhe o 
quanto minha mulher e eu estamos emocionados, 
como brasileiros, por suas palavros. Emocionamo
nos por estar mais uma vez na lt61io. Ester, como 
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Vossa Excelencia disse, em nosso casa, porque foi 
esse nosso sentimento desde o primeiro momenta 
em que encontrei o Ministro Rumor. Creio que 
experimentamos o sentimento de fraternidade que 
une italianos e brasileiros. Um sentimento que e 
o da Na~ao brasileiro, tao vizinho, na sua maneira 
de ser, da italiana. Tambem as for~as sao as mes
mas. Nos somos, por vezes, menos tenazes que 
outros povos, porem somos mois otimistas. Dizer 
que o Brasil e um pais do futuro e natural, pois, 
mesmo se fazemos um esfor~o para sermos um 
pais do presente, somos o pais do futuro em ter
mos de otimismo. 



o grande exemplo da ltalia 

Acreditamos que as crises trazem em seu seio a 
criatividade necessaria para vence-Jas. Foi isso o 
que a lt61ia fez, o grande exemplo. Anos atrcis, 
pensava-se que a lt6lia estava numa posi~ao difi
cilima. 0 que senti em toda a Europa, nas con
versa~oes com os alemaes, no Gra-Bretanha e no 
Fran~a, foi a surpresa com a capacidade de se 
recuperar do lt6lia. Uma capacidade extraordinci
ria e que se manifesto tambem no terreno tecno-
16gico, no sentido de que supunhamos que a de
fasagem tecnol6gica era grande em rela~ao a poi
ses como os Estados Unidos. Hoje, a lt6lia pode 
ter o orgulho de dizer que percorreu um caminho 
tao grande que est6 a mesma altura de qualquer 
outro pais europeu de primeira importoncia. E 
creio que o encontro feliz deste otimismo, que se 
verificou no lt61ia, permitir6 iniciar um periodo 
novo nos nossas rela~oes, que foram sempre fra
ternais e boas. Acredito, porem, que era chegado 
o momento de dar-lhes novo impeto, com vi<stas a 

procurar mais intensamente que nossos poises 
criassem as condi~oes para uma coopera~oo mais 
dinomica e mais construtiva numa rela~ao que 
possa dar satisfa~ao tanto a lt6lia quanto ao 
Brasil. Niio queremos a coopera~iio italiana por 
um momento; nos a queremos permanentemente. 
Niio queremos a tecnologia italiana no Brasil es· 
poradicamente; queremos a coopera~iio perma
nente, que interesse tanto a italianos quanto a 
brasileiros. 

Quero, Senhor Presidente, agradecer, mais uma 
vez, a honra de estar aqui com Vossa Excelencia 
e a Excelentissima Senhora Leone e reiterar-lhe o 
quanto minha mulher e eu estamos emocionados 
com suas palavras. 

Convido todos a brindarem a felicidade deste gran
de povo, de seu grande Presidente, que tudo pode 
conquistar com sua maneira de ser, e do Excelen
tissi ma Senhora Leone. 

Muito obrigado. 

ampla faixa de convergencia 
comunicado coniunto srasil-ltalia, divulgado de pontOS de VI.Sta 

em Roma, em 28 de outubro de 1975, 
no encerramento do visita do Chanceler Azeredo do Silveira a lt61ia 

A convite do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
do Republica Italiano, Deputado Mariano Rumor, 
o Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil, Embaixador Anto
nio F. Azeredo da Silveira, visitou oficialmente a 
lt6lia, nos dias 27 e 28 de outubro de 1975. 

2. 0 Ministro Azeredo do Silveira foi recebido 
pelo Presidente da Republica, Giovanni Leone, e 
se entrevistou com o Presidente do Conselho de 
Ministros, Deputado Aldo Moro. 

0 Ministro Azeredo do Silveira encontrou-se, ain
da, com o Deputado Mario Pedini, Ministro para 
a Pesquisa Cientifica e Tecnol6gica, e com o 
Deputado Luigi Ciriaco de Mita, Ministro do Co
mercia Exterior. 

3. No curso do visita, que decorreu ern clima 
de viva cordialidade, os dois Ministros do Exterior, 
alem de proceder a uma ampla troca de opi
nioes sobre a situa~ao mundial, examinaram, de 
modo aprofundado, as questoes bilaterais de in
teresse especifico. 

Expressaram sua convergencia de pontos de vista 
quanto aos seguintes assuntos: desenvolvimentos 
recentes para a melhoria das rela~oes entre os 
povos; responsabilidades que incumbem a comuni
dade international para o estabelecimento de um 
sistema economico mundial mais justo; finalidades 
do Conferencia sobre Coopera~ao Economica lnter
nacional; desejo de solu~ao pacifica para o con
flito do Medio Oriente. 
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Monifestaram ainda seu desejo de que os poises 
em vias de desenvolvimento possom representor 
urn popel crescenta no cenario internacional. 

4. Tomorom nota, com sotisfa~ao, do crescenta 
desenvolvimento das relo~oes itolo-brasileiras, 
para o que muito contribui o espirito de tradicio
nol amizode existente entre os dois povos. Res
soltou-se, a prop6sito, a mesmo origem cultural 
dos dois povos e, bern ossim, a presen~o no Brasil 
de importonte comunidade de brasileiros de ori
gem itoliona, cujo contribui~oo significative ao 
progresso do Pais e especialmente celebroda este 
ono, centenario do chegada dos primeiros imi
grontes itolionos ao Estodo do Rio Grande do Sui. 

5. Os dois Ministros reconheceram o interesse 
e a utilidode de manter consultas peri6dicas 
para exame do situo~oo intemacionol e do con
junto das rela~oes entre os dois poises nos cam
pos politico, economico, social e do coopera~oo 

industrial, cultural, cientifica e tecnica. Para esse 
fim, procederam a assinatura e a uma troca de 
Notas. 

6. 0 Ministro Azeredo do Silveira expnmw ao 
Ministro Rumor o desejo de intensificar as rela
~oes que ligam o Brasil a Comunidade Europeia, 
inclusive pela assinatura, em 1973, do Acordo 
entre o Brasil e a CEE, de modo a diversificar e 
incrementar o intercombio comercial com os pai
ses-membros do Comunidade e a desenvolver, com 
eles, novas formas de coopera~oo economica, 
tecnica, cientifica e financeira. 0 Ministro Rumor 
manifestou seu interesse e seu empenho pessoal 
em ver atingido esse objetivo. Assinalou-se, a esse 
prop6sito, a feliz coincidencio de que a visita do 
Ministro Azeredo do Silveira se realize durante 
o periodo em que a ltalia, por rodizio, exerce a 
presidencia do Comunidade. 

7. Ainda no campo economico, procedeu-se a 
urn exame aprofundado e a ampla troca de infor
nna~oes sabre os diversos aspectos de coopera~oo 
econonnica e industrial entre o Brasil e a ltalia, 
no quadro do acordo de colabora~ao econonnica 
vigente. 

Examinou-se tambem a possibilidode de estinnulor 
essa colabora~ao, atraves de projetos comuns, em 
particular, nos setores siderurgicos, das teleco
nnunica~oes, ferrovi6rio, aeron6utico, petrolifero, 
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petroquimico, hidreletrico, nuclear e de industrias 
de bens de capital, em seus diversos aspectos. 

Os dois Ministros, ao exprinnirem sua satisfa~ao 
pelos resultados j6 conseguidos, nnanifestaram o 
ennpenho connunn em ver intensificado e amplioda, 
ern todos os seus aspectos, a coopera~oo entre os 
dois poises no setor do industria oeronautico civil. 

Os dois Ministros procederann, oinda, a assinatura 
e a troca de Notas sabre os temas exanninodos e 
sabre a cria~oo de uma Comissao Empresoriol 
Misto ltolo-Brasileira. 

No presen~o dos dois Ministros, representonte do 
lstituto di Credito per le lnnprese di Pubblica 
Utilita (lcipu) procedeu a assinatura e a entrega, 
a representontes do Telecomunica~oes Brasileiros 
S/ A (Telebr6s), de corto relative ao aumento do 
teto do credito concedido anteriornnente a Telebras 
pelo lcipu, e que se destine ao pagamento parcial 
de exporta~oes italianas no setor de equipomento 
para telecomunica~oes. 

8. Os do is Ministros verificorann, com satisfa
~iio, que os recentes entendimentos em materia 
de previdencia social reofirnnam os princrpios de 
igualdade e de real integro~oo entre brasileiros 
e itolianos. 

9. Os dois Ministros expressarom satisfo~ao 
pelo incremento do interconnbio italo-brasileiro 
no setor do coopera~ao cientifica, tecnico e cultu
ral, e nnanifestaram o desejo de intensific6-lo ul
teriornnente. 

10. 0 Ministro Azeredo do Silveira e o Ministro 
Rumor assinalaronn seu apre~o pelo obra que o 
lnstituto ltalo-Lotino-Americono de Ronna tern de
senvolvido oo Iongo do ultimo decenio. 

11 . No curso dos conversa~oes entre o Presi
dente do Republica e o Ministro Azeredo do Sil
veira, o Presidente Giovanni Leone exprimiu o de
sejo de que o Presidente Ernesto Geisel posso vi
sitar a lt6lio. 

12. 0 Ministro Azeredo do Silveira agrodeceu 
ao Ministro Mariano Rumor a calorosa e omistosa 
acolhido conn que foi distinguido durante sua per
nnanencia no lt6lia, tendo-lhe fornnulado convite 
para que visite o Brasil. 0 convite foi aceito, e 
a data sera fixoda por via diplom6tico. 



Discurso do Ministro de acordo com a rda reflete 
Estado das Rela~oes Exteriores, Azeredo • , • • · 

do Silveira, no Palacio ltamaraty de B~~silia, equlhbriO e reahsmo 
em 5 de novembro de 1975, por ocas1ao do 

assinatura do Acordo de Comercio e Pagomentos entre Brasil e Republica Democratica Alema 

Excelentissimo Senhor Vice-Ministro do Comercio 
Exterior do Republica Democr6tica Alemo, 

Excelentissimo Senhor 
Embaixador Gunther Severin, 

Minhas Senhoras, 

Meus Senhores, 

Desde o estobelecimento das rela~oes diplom6ticas 
entre o Brasil e a Republica Democr6tica Alemo, 
em 1973, e esto a primeira vez que nos reunimos 
para ossinor um ocordo entre os Goverf'los de 
nossos poises. 

Parece-me significativo que o presente texto verse 
justamente sobre o comercio bilateral e suas for· 
mas de pagamento, pois se, de um lado, siio re
centes as rela~ies politicas que nos unem, de 
outro, ja se podem chamar de antigas as rela~Oe5 
comerciais que entretemos, ha quase vinte anos, 
em bases de inquestioncivel proveito reciproco. 

Creio licito supor que, sob a roupagem juridica 
que ora lhe damos, op6s breve, porem refletida 
negocio~oo, venho o comercio bilateral a expandir
se em ritmo oinda mois acelerado. 

Exominei o texto do ocordo e colhi a impressoo 
de que o mesmo reflete equilibria e realismo. 

Alegra-me que tenha convindo a ambos as partes 
a monuten~oo do sistema de clearing. lsto porque 
sera tendencio coda vez mois nftida procurarmos, 
em meio as flutua~oes do mercodo de divisas, 
efetuor nossas compras em moeda-convenio e, 
mois oinda, em poises em rela~oo oos quais tenha
mos superavits no bolon~o de pagamentos res
pectivos. Tal tendencia traz em seu bojo corretivo 
adequodo para desequilibrios que ambos as partes 
julguem perniciosos ao volume do comercio bila
teral. 

A ado~oo de outros corretivos exigir6 a aten~oo 
do Comissao Mista criada pelo presente acordo 
e a boo vontade de nossos respectivos Governos 
no encominhomento de suos sugestoes. Atribuo, 
assim, grande importoncia ao novo 6rgoo e fa~o 
votos para que sua primeiro reuniao se realize 
em breve prazo, com uma agenda cuidadosomente 
selecionodo e estudada. 

manufaturados e semi-manufaturados 
brasileiros ampliam mercado 

Desejo, finalmente, registrar, com satista~oo, o 
Artigo V do ocordo, de cujos termos transpire a 
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disposi~iio da Republica Democr6tica Alemii no 
sentido de aumentar gradualmente a compra de 
manufaturados e semi-manufaturados brosileiros. 
Considero muito positive essa disposi~iio, par
quanta suscetfvel de contribuir, em ampla medida, 
para dinamizar o intercombio bilateral. Pcuco a 
pouco, os manufaturados brasileiros granjearam 
merecida reputa~ao nos mercados mundiais. Estou 
persuadido de que sua participa~ao em quantida
des crescentes em nossa pauta de exporta~oes 
para a Republica Democratica Alema vira ao en· 
contro das necessidades de ambas as partes, em 
condi~oes de mutuo proveito. 
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Senhor Vice-Ministro, 

Acabamos de dar ponder6vel contribui~iio ao de
senvolvimento de rela~oes normais e frances entre 
nossos pafses. Por certo, esse desenvolvimento, 
em seu processo natural, vira a requerer de nos
sos Governos a ado~iio de outras medidas susce· 
tiveis de incrementa-lo ainda mais. Esteja seguro 
de que estarei sempre disposto a examinar com 
simpatia as possibilidades que, de futuro, se apre· 
sentarem para rela~oes comerciais s61idas e pro
veitosas entre o Brasil e a Republica Democr6tico 
A lema. 



Dec~~~:a~ad~e~~;~~~~ a questao da palestina 
da Bras1l a XXX Sessao do 

Assemblliia Geral das Na~oes Unidas, Embaixador Sergio Correa da Costa, feita em 
10 de novembro de 1975, sobre do is projetos de Resolu~ao referentes a Questao da Palestina 

Com rela~ao aos projetos de resolu~ao A/L.768/ 
Rev. 1 * e A/L. 770, * * a Delega~ao do Brasil de
seja deixar consignado que, como repetidas 
vezes tem afirmado, o Govemo brasileiro reco
nhece os legitimos e inalienaveis direitos do povo 
palestino a autodetermina~iio e a soberania. 
Consideramos o exercicio desses direitos pelo 
povo palestino como uma condi~iio essencial para 
que se alcance uma paz iusta e duradoura na re
giiio. Qualquer outra solu~ao seria ilus6ria e ser
viria apenas para agravar ainda mais o problema. 
0 Governo brasileiro ve com crescente preo
cupa~iio a ausencia de progressos no sentido do 
exercicio desses direitos e considera que o pro
longamento dessa situa~ao injusta e fator de 
perturba~ao do ordem internacional. Um dos 
obstaculos no caminho do paz e a nao-participa
~ao dos representantes do povo palestino nos 
solos em que se debate o seu destino. Parece-

nos, ainda, justa e construtiva a ideia do cria
~iio, nos Na~oes Unidas, de um mecanismo ade
quado para garantir ao povo palestino o exerci
cio de seus direitos. 0 Brasil repudia a ocupa~iio 
de territorios pela for~a e considera que essa 
ocupa~iio deve cessar. 

A Delega~oo do Brasil, porem, nao se sente em 
condi~oes de participar do voto dos dois proje
tos de resolu~ao ora em exame, tendo em vista 
especialmente a remissao que fazem a uma Re
solu~ao adotada pela Assembleia Geral em sua 
ultima Sessao, cuja interpreta~ao ainda nao fi
cou inteiramente clara para nos. A atitude bra
sileira decorre apenas da circunstilncia a que 
acabo de me referir e niio altera a posi~iio fun· 
damental de meu Governo com rela~iio a Ques· 
tao da Palestina. 

* Invitation to the Palestine Liberation Organisation to Participate In the Peace Conference on the Middle East. 
** Question of Palestine. 
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Declara~iio de voto do 
Chefe da Delega~iio do Brasil a XXX Sessao cia 
Assembleia Geral das Na~O.s Unidas, 
10 de novembro de 1975, sobre o 
sionismo. 

A Delego~Cio do Brasil votou a favor do projeto 
de resolu~ao que decloro o sionismo umo forma 
de rocismo e de discrimino~Cio racial. 

0 voto brasileiro niio e, nem poderia ser, em 
qualquer hipotese, interpretado como hostil aos 
judeus ou ao judaismo. 0 Brasil reconhece ple
namente a valiosa contribui~o dada pelos ju
deus que, nascidos ou niio em nosso Pais, vivem 
em nossa comunidade. 0 povo brasileiro e com
pletamente avesso ao racismo por sua pr6pria 
forma~iio e seus principios morais. 

0 Brasil repudio o rocismo e as concep~oes ro
cistos. Nao serio demosiodo relembror, nesse 
contexto, que soldodos brosileiros socrificorom 
suos vidos no Europa, no luto contra o nozi
foscismo e suos pr6ticos genocidos. 

Niio ha no Brasil qualquer discrimina~iio legal, 
social ou de outro tipo contra grupos etnicos ou 
religiosos. No reolidode, h6 brosileiros de fe ou de 
origem judoico colocodos em todos os compos 
de otividodes em plena igualdode de condi~oes 
com os demois brosileiros. ~. portonto, inteiro
mente descobido inquinor o Governo ou a socie
dode brosileiro de quolquer otitude rocisto ou 
discriminotorio. 

Nao tern, porem, o Brasil compromissos com a dou
trino sionisto. 0 Brasil reconhece Israel como Esta
do independente, desde sua cria~iio, mas niio 
admite que esse reconhecimento dependa da 
aceita~iio das teses sionistas. Essa posi~iio e vci
lida tambem em outros casos. Com efeito, reco
nhecer um Estado soberano e com ele manter 
rela~ies diplomciticas corretas, mesmo amisto
sas, niio significa para os demais a aceita~io 
das doutrinas ou ideologias que possam fer im
pulsionado ou justificado os fatos historicos que 
levaram a cria~iio daquele Estado. 

Por motivos politicos ou religiosos, nem todos 
os membros do comunidode judoico oceitom o 
ide6rio sionisto. Muitos o repudiom e nem por isso 
perdem suo condi~Cio religioso ou etnico de 
judeus. Nao se pode, pois, oceitor a pretendida 
identifico~Cio entre onti-sionismo e onti-semitismo. 

0 voto brosileiro significo que nao opoiomos o 
sionismo como doutrino racial ou exclusivisto. 
Nao desejo o Brasil ser induzido a odquirir, con
troriomente as trodi~oes nocionois, quolquer tipo 
de rocismo, sejo por formos sofisticodos, sejo 
pelo simples desconhecimento do reolidode. To
dos os brosileiros tern os mesmos direitos e de
veres. A sociedode brosileiro tern revelodo umo 
extroordin6rio copocidode de obsorver e integror, 
em iguoldode de condi~oes, grupos populocionois 
de todos os continentes. Nao h6 no Brasil o fe
nomeno do seporo~Cio ou segrego~Cio de minorios 
etnicos, religiosos ou lingi.Hsticos. Cousorio, par
tonto, desogrodo oos cidodaos brosileiros reco
nhecer que entre nos poderiom existir alguns que 
se sentissem mois ligodos a ro~o a que perten
cem ou oo pais de seus ontepossodos do que oo 
proprio Brasil. 

Nao cremos verdodeiro, tombem, o porolclo que 
se procuro tro~or entre a presente situo;ao de 
Israel e as questoes coloniois. A essencia do pro
blema colonial e a aspira~iio dos povos a inde
pendencia. 0 Estado de Israel foi criado hci quase 
trinta anos. 0 sionismo, portanto, mesmo se con
siderado como um movimento de liberta~iio na
cional, estci historicamente esgotado. 

lnterven~iio do Delegado do Brasil a 
124a. Sessiio Plenaria da Assembleia Geral das 
Na~ies Unidas, Deputado Arthur Souza Costa, 
feita em 26 de novembro de 1947, 
sobre a Questiio da Palestina. * 

A Delego~ao do Brasil exominou cuidodosomente 
a Questao do Polestino, que considero ser o pro
blema mois complexo e delicodo j6 submetido a 
considero~ao dos No~oes Unidos. No verdode, a 

* Na ocasilio, o Chefe da Delega~lio brasileira, Embaixador Oswaldo Aranha, presidia aos trabalhos da Sessiio. 
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materia envolve oltero~oes substonciois no 
status quo politico de umo importonte regiao, 
oltero~oes que ofetoriom rodicolmente principios 
juridicos e interesses estobelecidos. 

Esso questao nos e opresentodo hoje, entretonto, 
como um foto consumodo, umo vez que a pro
messo contido no chomodo Decloro~ao de Balfour 
e a crio~ao subsequente do mandata do Ligo dos 
No~oes com o objetivo expresso de constituir um 
Jar nacional judeu resultorom no migro~ao para 
a Polestino de um numero considercivel de indi
viduos de ro~o judio, que lei se fixorom em co
rater definitivo, estobelecerom grondes empre
sos e constituirom umo pcitrio que se desenvol
veu ropidomente a ponto de opresentor, agora, 
as corocteristicos de um Estodo. 

Consequentemente, as No~oes Unidos forom cho
modos a intervir a fim de encontror umo solu~ao 
juridico para um estodo de coisos jci existente. 
Esso interven~ao se tornou urgente, em vista do 
decisao tornado pelo Governo do Reino Unido de 
completor a retirodo de suos for~os do Palestino 
ate 1. 0 de ogosto de 1948. 

Assim sendo, as Na~oes Unidas deparam-se com 
a contingencia de encontrar uma solu~iio ime
diata ou, se se atrasar em fazi-lo, de ser tida 
como responsavel pela conseqiiente incerteza e 
confusiio. 

Seriomos a favor de um plano que preservosse 
a unidode politico do Polestino. Em um mundo 
que luto continuomente pelo integro~ao otroves 
de formos politicos, economicos e sociois mois 
omplos e tendo em vista os vinculos orraigodos 
existentes entre os diferentes aspectos do mes
mo reolidade, a solu~ao para os problemas nao 
poderio ser olcon~odo otroves do divisao e sec
cionoliza~ao, mas otroves do unidode, pelo orgo
nizo~ao de modelos obrongendo o moior numero 
possivel de situo~oes. 

Seriamos a favor, por conseguinte, da constitui
~iio de um Govemo Federal ou Cantonal, orga
nizado de tal maneira a dar maior escopo pos· 

sivel a autonomia local das comunidades crista, 
arabe e judaica. Acreditomos tombem que esto 
serci a solu~ao que a possogem do tempo final
mente trorci; consequentemente, nao devemos 
perde-lo de vista. 

Entretonto, em vista do evidencio i rrefutcivel 
contido no relot6rio do Comite Especial para a 
Palestina, no sentido de que a tensao existente 
entre os dois principois nocionolismos do regiao 
nao permite, no momenta, a constitui~ao de um 
unico governo, porece a Delego~ao brosileira que 
estomos colocodos diante do contingencia de ter 
de aceitar a partilha como uma medida tempo
rciria, capaz de levar, no futuro, com a experien
cia, a cria~Cio de uma unidade organica naquela 
area. 

Pelos razoes a que aludi, e que fomos levados o 
admitir ap6s exame ponderado de todos os as
pectos desta questao complexa, a Delega~iio do 
Brasil votara pela partilha. Alias, poderiamos 
nos agir de outra maneira, sobretudo quando o 
plano de partilha e apresentado com 0 endosso 
total das grandes potencias mais diretamente 
interessadas na questiio e sobre as quais recai 
a maior parte da responsabilidade pela solu~iio 
proposta? Nenhuma alternativa e oferecida com 
possibilidades de oceita~ao pela maioria; en
quanta o prolongamento dos condi~oes otuois s6 
Ievario a desgra~o moior. Estomos dicnte de 
umo situo~ao dos que freqiientemente surgem 
no vida, para a qual a omissao e a atitude me
nos indicodo, posto que a a~ao, quolquer que 
elo sejo, correga em si a possibilidode de cor
re~oes futuros. 

Esperamos, de quolquer moneira, que as duos 
deficiencias detectaveis op6s estudo cuidodoso 
do projeto de portilho, isto e, (1) 0 folta de colo
bora~ao economico capoz de vinculor intimomen
te os dois Estodos e de estobelecer lo~os mUtuos 
que permitom umo futuro unidode politico e (2) 
a ousencio de dispositivos concretos para a im
plemento~ao do plano, sejom corrigidos a tempo, 
a fim de osseguror-lhe moiores possibilidades de 
ex ito. 
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Discurso do Chonceler Azeredo 
do Silveira e trechos 

do discurso do Chanceler 

silveira em lima fala do 
perigo da radicaliza((ao 

peruano, Miguel Angel de Ia Flor Valle, em lima, em 6 de novembro de 1975, 
no jantor que o Governo do Peru ofereceu ao Ministro brasileiro das Rela~oes Exteriores 

silveira 

Senhor Ministro Angel de Ia Flor Valle, 

Desejo mais uma vez manifestar o que expressei 
hoje a tarde, por ocasifio da abertura dos tra
balhos da Ill Reunioo da Comissao Mista Brasi
leiro-Peruana de Coopera~Cio Economica e Tecnica: 
o grande prazer com que atendi ao honroso con
vite de Vossa ExceHlncia para visitor esta hist6rica 
e encantadora cidade de Lima. A fidalguia com 
que minha mulher e eu fomos acolhidos, que e 
urn tra~o caracteristico do nobre povo peruano, 
das mais ricas e antigas tradi~oes americanas, 
causaram-nos a mais grata impressoo e calaram 
muito fundo em nossos cora~oes. 

~ tambem para mim motivo de especial satisfa~Cio 
renovar pessoalmente o fecundo dialogo que venho 
mantendo com Vossa Excelencia, Senhor Ministro, 
a quem dedico sincera amizade e legitima admi
ra~Cio profissional. A grande visoo politico de 
Vossa Excelencia, o Iucido espirito com que acom
panha a evolu~Cio do processo de rejuvenesci
mento do mundo contempordneo, sua comprovodo 
experiencio sfio qualidades de verdadeiro esto
dista, postas a servi~o do torefa diplomatica que 
lhe foi confiada. 

reforma do sistema internacional 

Entramos, de fato, numa etapa decisiva do proces
so de reformula~fio conceitual dos problemas poli
ticos contempordneos, em que j6 e universalmente 
reconhecido que a tolerdncia no manuten~fio do 
status quo de urn mundo dividido entre na~oes al
tamente desenvolvidas contra a maioria de na~oes 
cronicamente subdesenvolvidas, a despeito das 
vagas oportunidades de emergencia que oferece, 
nfio poder6, a Iongo prozo, predominar sobre as 
radicais contradi~oes que suscito e constitui, des
de j6, persistente ameo~a a paz e a seguran~a 
internacional. Os proprios poises industrializados 
jci tomaram consciencia de que, para seu proprio 
beneficio, e imprescindivel que se proceda a re
forma do sistema politico-economico intemacional. 
Jci e patente que, sem mais justa e eqiiitativa dis
tribui~ao e aproveitamento dos recursos que per
fazem o patrimonio da humanidade - tanto natu
rais quanto economicos, cientificos e tecnologicos 
- a radicaliza~ao das posi~ies entre poises ou 
grupos de poises que sao mais ricos nuns, noutros 
mais pobres, desencadeia graves crises politicos 
e economicas intemacionais, corrompe o preccirio 
equilibrio de poder em que repousa a ilusoria paz 
em que vivemos e atinge, em seu percurso, o 
mundo inteiro. 
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A tarefa que todos enfrentamos - poises de mais 
recursos ou de menos - consiste agora em pro
curer solu~oes pragmciticas e operatives para 
conciliar os interesses imediatos opostos que se
param uns dos outros e, em consequencia, me
diante a elimina~Cio gradativa de tao fortes dis
paridades, transformer o futuro do mundo numa 
unica realidade de paz, bem-estar e progresso. 
0 que devemos evitar e que as boas inten~oes de 
que todos estiio imbuidos continuem a esgotar-se 
em meras formulas declaratorias de coopera~iio 
e episodica ajuda, cujos proprios efeitos paliativos 
que pretendem surtir ja estiio desautorizados pelo 
progressivo agravamento do mal-estar entre os 
povos. Do que, de fato, precisamos sao de firmes 
compromissos internacionais, em dmbito global, 
que assegurem a reversao do processo, pelo qual 
coda vez mais se acentua, em termos absolutos, 
o criterio Norte-Sui de distribui~ao de riquezas. 

direito dos estados de dispor de seus 
recursos 

Senhor Ministro, 

Jci tive ocasiao de declarar que o Brasil e o Peru 
estao no vonguarda dos poises que reivindicam 
um tratamento internacional adequado para solu
cionar os problemas que afetam o mundo em 
desenvolvimento. E bern conhecida a posi~Cio de 
nossos dois poises em defesa das prerrogativas e 
do direito soberano dos. Estados de dispor de 
seus pr6prios recursos, num quadro de obriga~oes 
livremente assumidas e de respeito a sua ordem 
constitucional. De acordo com esse principia inal
tercivel de nossa estrutura juridica e de nossas 
concep~oes politicos, o Brasil e o Peru tambem 
foram poises pioneiros no pleno reconhecimento 
do direito dos Estados de estender a sua soberania 
ao mar adjacente a suas costas, ate o limite por 
eles fixado, de acordo com suas particularidades 
geogrcificas, geol6gicas e biol6gicas, para a preser
va~ao, investiga~Cio e explora~ao de seus produtos. 

E, porem, fundamental que, sem prejuizo do di
reito soberano no qual o Estado e por ele mesmo 
investido para defesa e valoriza~ao de seus re
cursos nacionais, a comunidade internacional, por 
espontdnea e responscivel determina~Cio de todos 
os seus membros, estimule e assegure, coletiva-

84 

mente, o bem-estar de todas as na~oes e a repar· 
ti~Cio equitativa dos beneficios do civiliza~Cio. 
Como bern salientou o Presidente Ernesto Geisel, 
no mundo de hoje "nao cabem nem surtem frutos 
processos de desenvolvimento autcirquico ou que 
nao levem em conta o peso dos interesses soli
dcirios". 

acordo de comerc1o e primeira etapa para 
nova ordem economica 

Por isso mesmo, o Governo brasileiro, no linho 
ecumenica, pragmcitica e responscivel em que ins
creve os principios, decisoes e atividodes de sua 
politico externa, certamente acredita qut! a pri
mei'ra etapa do institui~ao de uma nova ordem 
economica internacionol deve compreender a ne
gocia~Cio de um acordo geral de comercio, me
diante o qual se procure igualmente atender aos 
interesses dos poises em desenvolvimento e dos 
poises desenvolvidos. Visa-se, para os primeiros, 
a oferecer-lhes garantias de acesso aos mercados 
dos poises desenvolvidos, nao apenas para pro
dutos primarios como tambem manufaturados, e 
a assegurar-lhes o direito de abastecer-se de bens 
realmente indispensciveis ao processo de desen
volvimento, seja no forma de equipamentos seja 
na forma de conhecimentos tecnol6gicos. Em con
trapartida, reconhecer-se-ia aos poises desenvolvi
dos o direito a garantias quanto ao suprimento 
de materias-primas, em condi~oes de pre~os equd
nimes e quantidades adequadas as necessidades 
de sua produ~ao. 

Creio, Senhor Ministro, que a America latio1a, 
dado o estcigio intermedicirio de desenvolvimento 
a que chegou, tern importantes contribui~oes a 
fazer para a revisao do sistema vigente de rela
~oes economicas entre as na~oes, num quadro de 
ampla coopera~ao e entendimento. Creio que os 
poises latino-americonos jci tomaram consciencia 
de suas possibilidades nesse campo e vern mobi
lizando seus recursos e concertando suas vonta
des de o~ao em busca do mesmo denominador 
comum. E inegavel que esses esfor~os tern sido 
crescentemente bern sucedidos. Sob essa perspec
tive otimista, e que devemos continuar empenha
dos em aperfei~oar e dinamizar nosso sistema 
de consultas, mediante continua reavalia~ao do 



efic6cia de seus mecanismos. t porem, indispen
s6vel que, ao formularmos novos esquemas e to
marmos novas iniciativas conjuntas, nos atenha
mos sempre a criterios operatives e pragm6ticos. 
Noo devemos permitir que reais possibilidades de 
exito sejam prejudicadas pelos prop6sitos certa
mente generosos que muitas vezes animam a ar
ticula~ao de pianos inexequiveis e o lan~amento 
de metas inalcan~6veis. 

principio de garantia reciproca de mercado 

Os Governos do Brasil e do Peru, nesse contexto, 
decidiram negociar urn acordo de expansoo co
mercia! que consubstancia o principio de garantia 
reciproca de mercado para produtos de interesse 
de ambos os poises. ~, ao que me parece, uma 
iniciativa nova no ambito das rela~oes latino
americanas, que, a par de outros importantes atos 
e dos projetos que vern sendo examinados no seio 
do Comissao Mista de Coopera~oo Economica e 
Tecnica, demonstra claramente a vontade poli
tico de nossos dois Governos de empreenderem 
em conjunto vasto e proveitoso programa tie 
coopera~ao. Nao podemos deixar de felicitar-nos 
pelo alto nfvel de entendimentos a que chegaram 
as rela~oes entre o Brasil e o Peru, fundamentado 
em firmes e concretes bases de solidariedade e 
interesse mutuo. 

Senhor Ministro, 

A tradicional fidalguia do na~oo peruana quis 
honrar-me, em meio as expansoes de amizade 
entre os nossos poises, com a outorga do Gro
Cruz do Ordem do Sol do Peru. Tenho plena cons
ciencia das responsabilidades que recaem sobre 
mim ao receber too alta distin~ao honorffica, que 
rernonta aos dias do gesta do independencia e a 
a~ao e ao pensamento do Libertador. 

Quero, assim, pedir a Vossa Excelencia que seja 
interprete, junto ao Excelentfssimo Senhor Presi
dente do Republica, General-de-Divisoo Francisco 
Moralez Bermudez Cerruti, de meu emocionado 
agradecimento e do certeza de que tudo farei para 
corresponder a grande distin~oo de que sou 
alvo e que, bern sei, tern como destinat6rio final 
o Brasil e os vfnculos hist6ricos que unem nossos 
poises. 

chanceler peruano 

"Desenvolve-se atualmente no America Latina 
uma tendencia hist6rica que procura consolidar 
o car6ter nacional de nossos Estados, assim como 
a consciencia, coda vez mais forte, de saber iden
tificar os pontos de convergencia que permitam a 
atua~oo de nossos poises, no conjunto das rela
~oes internacionais com uma personalidade cla
ramente definida. 0 surgimento de urn renovado 
e vigoroso nacionalismo latino-americano marco o 
car6ter desta etapa de nossa hist6ria. 0 Peru e 
o Brasil, que seguem caminhos pr6prios em seus 
respectivos processos de transforma~oo politico
social, adotam, para este fim, posi~oes conver
gentes no que diz respeito a busca do paz mun
dial, a vigencia do princfpio de noo-interven~oo, 
a necessidade de chegar a urn desarmamento ge
ral e completo, a oposi~oo energica ao col'>
nialismo, ao apartheid e a toda outra forma de 
discrimina~oo racial, a defesa soberana dos re
cursos naturais, a cria~Cio de associa~oes de poi
ses produtores-exportadores de moterias-primas, 
a condena~oo e a oposi~Cio a toda medida coerci
tiva dirigida contra a soberania de nossos povos 
e, em geral, as a~oes conducentes a obten~oo de 
uma nova ordem economica international." 

"0 Brasil assumiu uma responsabilidade particular 
nos negocia~oes para a realiza~oo do Conferencia 
Mundial sobre Energia e Materias-Primas, de im
portoncia vital para todos os poises em vias de 
desenvolvimento, e na qual, estamos seguros, o 
Brasil defender6 com firmeza os interesses do 
Terceiro Mundo." 

rela~oes bilaterais baseadas na cordialidade 

"Se no campo da politico multilateral nossas coin
cidencias doo credito a perspective de uma vin
cula~Cio coda vez rilais estreita entre nossos poi
ses, e no ambito bilateral que se deve plasmar 
com maior intensidade uma firme coopera~Cio ho
rizontal, que amplie o marco de nossos interesses 
recfprocos. ~ evidente que, na atual situa~iio inter
national, os paises da America Latina tem a im
periosa obriga~iio de desenvolver politicas pragmci
ticas nas quais os niveis de coincidencia e coope
ra~iio constituam o fator determinante de nossa 
vincula~iio bilateral. Neste sentido, e-rne grato 
expresser a feliz constata~Cio do desenvolvimento 
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positivo do coopera~ao e amizade peruano-brasi
leira a este respeito. Quero aqui lembrar, com 
satisfa~ao, as palavras com que Vossa Excelencia 
se referiu a amizade de nossos poises, por ocasiao 
do instala~ao do Centro de Documenta~ao sobre a 
America Latina, do Universidade de Sao Paulo, e 
durante a qual Vossa Excelencia, Senhor Ministro, 
salientou que "o Brasil e o Peru sempre tiveram 
boas rela~oes, nunca empanadas por qualquer 
questao bilateral e que, sobre a base do cordiali
dade, temos procurado dinamizar as rela~oes 
economicas entre nossos dois poises". Esta e uma 
realidade concreto que meu pais subscreve am
plamente." 

amazonia e desafio comum 

"0 Brasil e o Peru sao poises amazonicos. A Ama
zonia constitui para n6s urn desafio comum que 
a natureza desejou que enfrentcissemos, mas e 
tambem uma ineludivel fonte de coopera~ao que 
redundarci em beneficia de nossos povos, possibi
lidade que devemos avaliar coordenadamente em 
todas as suas perspectivas promissoras." 

"Por ultimo, quero lembrar, com especial defe
rencia, os momentos acolhedores que Vossa Ex· 
celencia teve a amabilidade de proporcionar-me 
durante minha ultima estada em Brasilia, mo
derna e pujante capital de seu pais. Nessa opor
tunidade, recebi o caloroso apre~o de fina aten
~ao de Vossa Excelencia, que quero de novo agra
decer profundamente. Naquela vez, como agora e 
no futuro, nosso dicilogo franco, cordial e sincero 
simboliza a fraternal amizade de nossos povos. 
Senhor Ministro, ao reiterar a elevada honra e a 
satisfa~ao pessoal e intima que tenho de lhe fazer 
entrega, em nome do Governo Revolucioncirio e das 
For~as Armadas, do Gra-Cruz do Ordem do Sol do 
Peru, nao fa~o senao reconhecer, uma vez mais, 
suas altos qualidades pessoais e profissionais, 
seus inestimciveis servi~os a nobre causa do fra
ternidade e do cordialidade peruano-brasileira e 
sua importante contribui~ao para a unidade latino
americana. Formulo votos pela felicidade do no
bre povo e do Governo do Brasil, vizinho e amigo 
do Peru, e pela sua felicidade pessoal, bern como 
pela de sua esposa, fiel representante do gra~a 
e do simpatia do mulher brasileira." 

respeito modelar entre 
Discurso do Chonceler Azeredo da Silveira, 

na presen~a do Ministro das Rela~oes brasileiros e peruanos 
Exteriores do Peru, Miguel Angel de Ia Flor Valle, 

em Lima, em 6 de novembro de 1975, por ocasiao da abertura dos trabalhos da 
Ill Reuniiio da Comissao Mista Brasileiro-Peruana de Coopera~iio Economica e Tecnico 

Senhor Ministro, 

~ com grande prazer que, em aten~ao ao honroso 
convite de Vossa Excelencia, ora me encontro em 
visita oficial a lima, na mesma oportunidade em 
que se abrem os trabalhos do Ill Reuniao da 
Comissao Mista Brasileiro-Peruana de Coopera~ao 
Economica e Tecnica. 

Hci pouco mais de urn ano, quando presidi, em 
Brasilia, a sessao de abertura da II Reuniao, 
expressei a confian~a em que o clima de estreita 
amizade e modelar respeito, compreensao e en
tendimento, que sempre presidiu as rela~oes 
entre nossos dois poises, viesse a propiciar o 
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amadurecimento de proveitosas realiza~oes em 
areas concretes de coopera~ao tecnica, econo
mica e comercial. 

Cobia - disse eu, entao - a Comissao Mista de 
Coopera~ao Economica e Tecnica indicar as for
mas mais adequadas de intensificar as nossas 
rela~oes em todos os campos, de modo a co
loco-las a altura da grandeza e das potenciali
dades do Brasil e do Peru e a servi~o de seu 
desenvolvimento reciproco. 

Vejo, com satisfa~iio, que esse desiderate vern 
sendo alcan~ado rcipida e eficientemente. Gra~as 
a vontade politico de nossos dois Governos de 



traduzir em realidade as aspira~oes americanis
tas de progresso conjunto e solidario, as reco
menda~oes da II Reunioo da Comissao Mista 
estoo sendo cumpridas conscienciosamente. 

Tem-se, de urn modo geral, frequentemente cri
ticado o valor de mecanismos dessa natureza, 
como instrumento eficaz e convincente para a 
formula~oo de programas objetivos de coopera
~ao entre os Estados. Alega-se, com ceticismo, 
que seus estudos e recomenda~oes sao, via de 
regra, destinados too-somente a ocupar espa
~o nos arquivos das Chancelarias. Mas. no en
tanto, e obvio que, se isso algumas vezes suce
de, deve-se a falta de vontade politico para em
penhar os esforr<os necessanos a execur<oo das 
reais possibilidades que apresentam. 

intenso trabalho a nivel tecnico 

Esta e a vontade que nco falta aos Governos 
do Brasil e do Peru, para dar vida aos seus pro
jetos de cooperar<oo. Para esse fim, trabalha-se 
intensamente a nfvel tecnico, sob a egide de en
tendimentos em alto nfvel, como aos que che
gamos durante a auspiciosa visita de Vossa Ex
celencia a Brasflia, em julho do corrente ano, 
e durante a missao em lima, em setembro ultimo, 
do Secretario-Geral do Ministerio da Industria e 
do Comercio do Brasil. 

Nesse espfrito, firmei recentemente em Brasilia, 
com o Embaixador Gonzalo Fernandez-Puyo, o 
Acordo Basico de Cooperar<oo Cientffica e Tecni
ca, e concluiremos agora importantes acordos 
para o fomento do turismo entre nossos dois 
poises e a defesa e conserva~oo da flora e da 
fauna dos territories amazonicos, sob nossas 
respectivas soberanias. 

No quadro do Acordo Basico de Coopera~ao Cien
tifica e Tticnica, a presente reunioo da Comissao 
Mista devera proceder a analise seletiva e sis
tematica das oportunidades que o Brasil e o Peru 
podem reciprocamente oferecer-se e, a luz de 
seus resultados, elaborar urn programa-piloto 
met6dico e operative. Trata-se de uma iniciativa 
pioneira no Continente, que, espero, venha a fru
tificar e ampliar-se em beneficia de todas as 
na~oes latino-americanas. 

Considero, porem, de especial relevancia para 
nossos dois poises e de significado exemplar 
para toda a America a feliz conclusoo das nego
cia~oes que osseguram o incremento constonte 
e equilibrado do interciimbio comercial brasileiro
peruano. 

Como niio podia deixar de ser, a decisiio de nos
sos Governos inspira-se na alta prioridade que 
atribuimos as nossas rela~oes na mesma comu
nidade latino-americana e, nesse contexto, nos 
propositos de colabora~iio mutuamente vantajo
sa em todos os setores da atividade econ&mica, 
inclusive no estimulo ao melhor aproveitamento 
de nossos recunos naturais. A formula inventive 
que encontramos, consubstanciada no ofereci
mento recfproco de gorantio de mercado para o 
suprimento de nossas carencias e para o escoa
mento de nossa produ~Cio, noo apenas no que 
nos diz particulormente respeito, contribui para 
nossa proter<Cio contra conjunturas comerciais 
adversas, como tambem fornece solu~oes concre
tes para a cria~oo, por via bilateral, de condi
~oes susceptfveis de acelerarem o processo de 
complementa~Cio economica lotino-americana. 

coopera~ao deve se estender a outros setores 

A rela~Cio dos atos com que, em too curta espar<o 
de tempo, estamos alicer~ando, criteriosa e ade
quadamente, fundamentos duradouros para que 
coda vez mais se ampliem e concretizem os pro
gramas de coopera~Cio a Iongo prazo entre nos
sos dois poises, pode e deve ser estendida a ou
tros campos de nossas atividades. Devemos, as
sim, examiner alguns problemas relacionados 
com os fretes de transporte maritime entre por
tos brasileiros e peruanos, de modo a viobilizor 
a competitividade de produtos a serem comer
cializados no quadro do acordo para o incre
mento do comercio bilateral. 

Tambem na area de telecomunica~oes, hoje de 
too g ronde importiincia no relacionamento entre 
os povos, estamos examinando em conjunto di
versos projetos de interesse recfproco, com vistas 
a melhoria de nossos servi~os e ao mais eficaz 
entrosamento entre eles. Nesse particular, quero 
ressaltar as negocia~oes em curso para o esta
belecimento de conexoes terrestres internocio
nais entre o Brasil e o Peru, mediante ligo~oes 
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diretas entre as principais cidades das reg1oes 
fronteiri~as, e a cria~ao de eficiente infra-estru
tura de radiocomunica~oes no rio Amazonas, 
para apoio a navega~ao fluvial. 

Tenho em mente, Senhor Ministro, o relevo cada 
vez mais pronunciado que a nossa condi~ao de 
condominos da Bacia Amazonica esta assumindo 
no contexto global das rela~oes entre o Brasil e 
o Peru. A heran~a historica de nossa vizinhan~a 
enriquece-se hoje de propor~oes dinomicas e as 
distoncias deserticas, que ontem nos separavam, 
sao hoje fronteiras vivos que unem nossos paises. 

Senhor Ministro, 

Sao tao evidentes a multiplicidade de nossos 
interesses comuns e o grau altamente positivo 
que alcan~aram nossas rela~oes, que se torna 
muito facil dispenser recursos de ret6rica para 
reai~O-Ios. Desejo, tao-somente, registrar a cer
teza de que o Brasil e o Peru, irmanados pelos 
mesmos ideais, continuarao a percorrer a trilha 
certa de construtiva solidariedade. A tarefa da 
Comissao Mista Brasileiro-Peruana de Coopera
~ao Economica e Tecnica e contribuir para essa 
rea lid ode. 

Discurso do Ministro de Estado dos 

integrar a america latina 
em busca do bem-estar 

Rela~oes Exteriores, Azeredo da Silveira, pronunciado durante 
sua visita a sede do Pacta Andino, em Lima, em 7 de novembro de 1975 

Muito agrade~o as palovros do Engenheiro Salva
dor lluch Soler, que tronscendem as omobilidades 
de circunstdncios. Refletem elos o sentimento 
que reportimos de unioo fraternal, noscido do 
origem comum de nossos povos, desenvolvido 
com a vizinhon~a geografico e os contatos econo
micos e culturois, e consolidado no trovessio dos 
mesmos dificuldodes em dire~ao a urn destino 
comum. 

Devo a generoso hospitolidade do Governo pe
ruano a oportunidode de comporecer a esto reu
niao para proclomor minha confian~o no cola
bora~ao latina-americana e me congrotular com 
as seis na~oes aqui representados pelo muito que 
ja reolizorom nesse sentido. 

Constituem provo insofismavel do visao criodora 
e do voca~ao de solidariedade dos poises deste 
continente o Tratado de Montevideo e, no seu 
quadro, o Acordo de Cartagena, em sua experi
encia inovadora de programa~ao setorial conjun
ta do processo de industrializa~ao regional. 

Concebido sob altos prop6sitos do Declara~ao dos 
Presidentes das Americas, em 1967, com o obje
tivo de lograr urn avan~o acelerado e, ao mesmo 
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tempo, compativel com o progroma de integra
~oo economica concretizado no Associa~oo La
tino Americana de livre Comercio, o Pacto An
dino ja conta com seis anos de esfor~os e de 
realiza~oes, de composi~oes de interesses por 
vezes dificeis, mas ditadas por uma segura von
fade politico, e de exitos incontestaveis. Sua 
programa~ao industrial e hoje uma realidade e, 
com clarividencio e coragem, seus dirigentes es
colheram justamente os setores de maior vita
lidade e de moior impacto no desenvolvimento 
economico: do metal, mecdnico, automobilistico, 
petroquimico e de fertilizontes. 

brasil acompanha a integra~ao dos poises 
andinos 

~ com profunda simpatia que o Brasil acompanha 
o cometimento integracionista dos poises andi
nos. De seus sucessos depende em boa parte o 
futuro do propria AlALC, em cujo dmbito e sob 
cuja orienta~ao foi imaginado, negociado e posto 
em vigor o Acordo de Cartagena. 0 grupo re
gional e o agrupamento sub-regional cominham 
obrigatoriamente juntos. 0 fortalecimento de 
urn e 0 engrandecimento do outro. 



Acreditamos que os merc:ados regionais e sub
regionais, apesar de todas as suas Umit~ies, sao 
plataforma de apoio indispensavel para a con
quista dos merc:ados consumidores mais amplos 
e remuneradores c1os paises desenvolvidos. As 
dificuldades que se tenham enfrentado nos quin
ze anos de existencia da AlAlC nco invalidam 
a concep~co da Zona livre de Comercio como 
organiza~co indispens6vel o economia continen
tal, nem anulam as correntes de comercio de 
fato geradas e desenvolvidas ao amparo de mi
lhares de concessoes tarif6rias, ou desmerecem 
o proficuo trabalho de harmoniza~ao das normas 
e procedimentos que regem o intercombio zonal. 

Muito resta, contudo, a fazer em materia de coo
pera~ao neste continente, que desafia nosso po
der de imagina~co e cria~co. 

Nos palavras do Presidente Ernesto Geisel, "a 
integra~iio latina-americana, a qual niio tem fal
tado o apoio do Brasil, necessita ser precisada 
e reinterpretada, como mecanismo capaz de con· 
gregar paises latino-americanos - vcirios ou 
todos - em a~ies solidcirias comuns", e cabe a 
esses poises a responsabilidade de projet6-las e 
executa-las do melhor modo possivel. 

0 complexo mecanismo em virtude do qual as 
seis na~oes andinas se dispoem a uma intima 
coopera~co ilustra perfeitamente as amplas pos
siblidades de colabora~ao economica em nivel 
continental. 0 que j6 se fez nco deve esgotor, 
porem, nossa criatividade, e sim abrir novas 
op~oes. 

a meta e 0 bem comum dos 
latino-americanos 

0 Brasil concebe a coopera~co economica latino
americona em sentido Jato e, quero crer, realis
ta: uma pleiade de a~oes conjuntas parceladoc;, 
bilaterais ou multilaterais, for~osamente solid6-
rias e interdependentes, pois a meta e uma so e 
indivisivel, o bem comum do homem continental 
traduzido em termos de desenvolvimento socio
economico. Para o disciplinamento dessas a~oes, 
entendemos que se deve dispor de multiplos me
canismos flexiveis e pragm6ticos, concebidos e 
estipulados sem teoriza~oes estereis adapt6veis 
os circunstoncias e os necessidades numerosas e 
voriadas dos poises do regiao, interligados por 

uma teia de interesses e empreendimentos que 
se complementam e se confundem entre si. 

Entre as possiveis modalidades de coopera~iio 
por grupos de paises, o agrupamento andino 
constitui, sem duvida, o mais ambicioso e enco
rajador exemplo . Por outro lado, o Brasil, com 
os olhos postos na meta do seu prciprio desen
volvimento, necessariamente solidcirio com o das 
na~ies latino-americanas, procura explorar todas 
as oportunidades de a~iio conjunta com seus vi
zinhos, tomados em bloco ou isoladamente. 

No campo do coopera~co economica, entendida 
em todas as suas modalidades - abertura de mer
cado, financiamentos, empresas multinacionais, 
obras de infra-estrutura e outros mais -, as pos
sibilidades de vincula~ao sao ferteis. No premissa 
de que muitas vezes nco podem todos os poises dO' 
continente negocior a libera~co do intercombio 
com a mesma amplitude e as mesmos regras, e 
de que est6gios diversos de desenvolvimento 
economico e problemas conjunturois a nivel na
tional requerem trotamentos diferenciados, nco 
descartomos, assim, a alternative que se oferece 
de programas por pares ou grupos de poises, 
concebidos de tal modo que, ao cabo de alguns 
onos, uma rede de vinculos especiais estimule e 
complete a integra~Cio multilateral. 

Ficamos abertos as sugesties que OS paises ir
miios queiram fazer em prol da coopera~iio con
tinental, estamos atentos a justas reivindica~oes 
do grupo andino ou de qualquer outro agrupa
mento ou pais isolado que deseje conosco cola
borar, e nos mostramos receptivos as solu~ies 
de compromisso e aos arranjos temporcirios, no 
entendimento de que na comunidade latina-ame
ricana niio existem interesses realmente confli
tantes ou irreconciliaveis a curto ou a Iongo 
prazo. 

£ para novos e imaginosos tipos de a~co, dentro 
do estruturo alalqueana ou no ambito mais am
plo de toda a America latina, que se oferece o 
Brasil. No tocante os rela~oes entre a na~ao bra
sileira e as seis na~oes irmcs aqui congregadas, 
rela~oes que vem amadurecendo e se firmando 
com o correr do tempo, sob o signo do solida
riedade continental, meus votos sao que nao es
more~amos jamais em nossa decisao de conver
gencia de esfor~os e mutua ajuda. 

Muito obrigado. 
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Comunicado 
Conjunto Brasil-Peru 

brasil e peru querem 
ordem internacional mais justa 

divulgado em lima, em 7 de novembro de 1975, por ocasiiio do 
encerramento da visita oficial do Chanceler Azeredo da Silveira ao Peru 

0 Ministro das Rela~oes Exteriores do Republica 
Federative do Brasil, Embaixador Antonio F. Aze
redo do Silveira, realizou visita oficial ao Peru, 
atendendo a convite do Governo peruano, nos 
dios 6 e 7 do corrente mes. 

Durante a permanencia em Limo, o Chanceler 
brosileiro foi recebido em audiencia especial, 
pelo Senhor Presidente do Republica, Generol
de-Divisao Francisco Morales Bermudez, pelo Pri
meiro-Ministro e Ministro do Guerra, Generol-de
Divisiio Oscar Vargas Prieto, e pelo Ministro dos 
Relo~oes Exteriores, Generol-de-Divisao Miguel 
Angel de Ia Flor Valle. 

0 Chanceler do Peru e o Ministro dos Relo~oes 
Exteriores do Brasil obordarom temas de par
ticular importdncio, expressando sua satisfo~iio 
por coincidirem em questoes internacionais de 
singular olconce, tonto no dmbito bilateral, como 
no regional e mundiol. 

No decorrer desse intercdmbio de pontos de vista, 
reiteroram sua voco~iio latino-omericonisto e 
suo identifico~iio com os objetivos dos poises em 
via de desenvolvimento, bern como solientorom 
suo posi~Cio comum no que tonge oo estobeleci
mento de uma novo ordem economica internocio
nol que conduza a independencio economica dos 
poises em desenvolvimento, otitude que se re
flete nos ocordos do VI Assembleia Extroordina
ria das No~oes Unidos. 0 Chonceler do Peru res
soltou o tronscendencio do programo de lima de 
solidoriedode e ossistencio mutua, oprovado pela 
V Reuniiio Ministerial dos Poises Niio-Aiinhados, 
para olcon~or o tronsformo~iio qualitative do 
otuol situo~Cio mundiol e ofion~or a unidade e 
solidariedade dos poises do Terceiro Mundo. 
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Os Chonceleres assinolaram o necessidode de 
promover, de forma ativa, a crescenta e efetiva 
porticipa~iio dos poises em desenvolvimento nos 
decisoes de interesse gerol tornados em dmbito 
mundiol, uma vez que tais decisoes os ofetam 
diretamente. Neste contexto, reiteraram o inoba
lavel decisao que ambos os poises adotam de se 
opor o todo forma de coloniolismo, dominio e 
dependencio politico ou economica entre Estados, 
e a discrimina~iio racial. 

0 processo de descoloniza~iio no Africa, assim 
como a conveniencia de uma maior aproxima~iio 
com as na~oes desse Continente, com que ambos 
os poises mantem profundos vinculos, foi exa
minodo com o maior interesse, e foi objeto de 
troca de pontos de vista sabre o particular. 

0 tema da Conferencia de Paris sabre Energia e 
Moterias-Primos foi tratodo por ambos os Chan
celeres, que se manifestarom confiantes em que 
seus resultados contribuiriio, de modo efetivo, 
para o justa revalorizo~Cio de pre~os das mate
rios-primas exportadas pelos poises em desen
volvimento. 

Considerarom que a reestrutura~iio do sistema 
interomericono deve contribuir, de forma funda
mental e positive, para o estabelecimento de uma 
novo fose nos rela~oes internacionais, impulsio
nondo o desenvolvimento integral dos poises la
tino-americonos, dentro da plena observoncia 
dos princfpios de nao-interven~iio, igualdode so
berono e respeito mutua dos Estados, e do di
reito a determiner livremente seus sistemas po
litico, economico e social. Concordaram em que 
ambos os poises continuarao prestando seu de
cidido opoio oo sistema interamericano. 



0 temo do estabelecimento do Sistema Economico 
Latino-Americano, como instrumento eficnz para 
a defesa adequada de interesses comuns, foi con
siderado por ambos os Ministros das Rela~oes 
Exteriores, que ressaltaram sua importoncia para 
a unidade, a solidoriedade e o desenvolvimento 
integral de seus povos. 

0 Chanceler Angel de Ia Flor e o Ministro brosi
leiro Azeredo do Silveira abrirom os trabalhos 
do Ill Reuniao do Comissao Mista Brasileiro-Pe
ruana de Coopera~ao Economica e Tecnica, de 
importdncia preponderonte para o estreitamen
to das rela~oes entre os dois poises. 

Os Chanceleres dedicaram especial aten~ao a 
analise do comercio bilateral entre ambos OS 

poises e salientoram a importdncia do projeto 
de ocordo comercial que permitir6 o incremento 
e a diversifico~ao do intercdmbio peruano-brosi
leiro. 

Expressaram sua satisfa~ao pelos niveis que seu 
comercio reciproco atingiu, sobretudo nos ulti
mos meses, e pelas promissoras possibilidades 
gerodas pelas medidas destinadas a incrementar 
seus vfnculos comerciais, especialmente a aqui
si~ao, por parte do Brasil, de metais e minerios 
nao-ferrosos, assim como de manufaturas perua
nas, e a compro de produtos agrfcolas e monu
faturados brasileiros pelo Peru. 

Ambos reafirmaram sua posi~ao coincidente no 
defesa do soberania e jurisdi~ao sobre o mar, 
solo e subsolo ate as duzentas milhas nauticas, 
sem prejuizo dos preceitos aplicaveis as liberda-

des de comunica~ao internacional, de conformi
dade com suas respectivas legisla~oes internas. 

Considerorom, ainda, a realiza~ao de urn inter
cdmbio efetivo de informo~oes, de carater tecni
co e cientffico em todos os campos, e salienta
rom a importdncia do Acordo sobre Coopera~ao 
no Campo do Utiliza~ao Pacifica do Energia Ato
mica, assinado em 30 de novembro de 1966 e 
recentemente posto em vigor. 

Os Chonceleres do Peru e do Brasil aproveitaram 
a ocosiao para assinor dois instrumentos de 
coopera~ao: o Acordo para a Conserva~ao do 
Flora e Fauna de Seus Territ6rios Amozonicos, 
com a finalidade de se beneficiarem de suos res
pectivas experiencias omazonicas, com vistas a 
desenvolver 0 mutuo conhecimento de metodos e 
medidas relacionadas com a ecologio do regiao, 
e o Convenio de Coopera~ao Turistica, que per
mitir6 fomentar seus contatos recfprocos e a di
fusao de seus respectivos acervos culturais. 

0 Ministro das Rela~oes Exteriores do Brasil ex
pressou ao Chanceler Angel de Ia Flor a especial 
satisfa~ao que ter6 em recebii-lo em visito oficial 
ao seu pais. 0 Chanceler peruano, ao ogradecer 
o amove! convite, respondeu que ter6 grande 
prazer em reolizar esta visita, a qual se poderia 
efetuar por ocasiao do proxima reuniao anual 
do Comissao Mista Brasileiro-Peruana. 

0 Ministro Antonio F. Azeredo do Silveira expres
sou seu agradecimento pela acolhida cordial e 
pela hospitalidade de que foi objeto por parte 
do Governo Revolucionario e do povo do Peru. 
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a visita do ministro 

Declaro~iies a imprensa do Ministro das 
Relo~iies Exteriores do Republica Federal 

do Alemanha, Hans-Dietrich 

das rela96es 
exteriores da rfa 

Genscher, ao chegor ao Brasil, em 17 de novembro de 1975 

Minhos Senhoros, 

Meus Senhores, 

Alegro-me vir oo Brasil logo op6s a visito do 
meu colego e - se me permitem dize-lo - amigo 
Ministro das Rela~oes Exteriores Azeredo do Sil
veira a Republica Federal do Alemanho, depois 
de nos hovermos encontrodo, entrementes, mois 
duos vezes em Novo York. Doremos prossegui
mento as consultos sobre todos as questoes de 
interesse de ambos os Governos, reolizodos na
quelos ocosioes. Estou especiolmente sotisfeito 
por ter tombem, nesto visita, a oportunidode de 
tronsmitir pessoolmente oo Senhor Presidente 
Ernesto Geisel as soudo~oes do Presidente do Re
publica Federal do Alemonho. 

Umo traditional omizode nos une oo Brasil. 
Entre os paises em desenvolvimento, o Brasil 
ocupa o primeiro Iugar como parceiro econ&mico 
da Republica Federal da Alemanha. Os meses 
possodos evidenciorom o grou em que estes re
lo~oes podem ser ompliodos. Gostorio de lembror 
oqui o desfecho bern sucedido dos negocio~oes 
sobre a coopero~ao no oproveitomento pacifica 
do energio nuclear e tombem os trobolhos ous-

p1c1osos dos duos com1ssoes mistos teuto-brasi
leiros nos setores economico e cientifico-tecnol6-
gico. Aguordo com grande interesse o intercom
bio de ideias que trovoremos nestes campos. 

dicilogo e o caminho do sucesso 

Os povos do Norte e do Sui defrontam-se com a 
grove decisao de olcon~arem urn desenvolvimento 
progressisto que conduzo a melhores condi~oes 
de vida. Acreditamos que o di6logo sobre estes 
questoes, que ofetom a todos, e 0 unico cominho 
que promete sucesso no sentido de se ulcon~or 
umo solu~ao sotisfot6rio e justa. Como pais que 
se encontro no solto do est6gio de pais em de
senvolvimento para o de pais industrializado, 
cobe oo Brasil umo importoncio bern especial. 
A recessiio mundial trouxe a todos nos a cons
ciencia das dimensoes da interdependencia dos 
Estados. E e tambem a interdependencia que hoje 
determina rela~oes entre paises industrializados 
e em desenvolvimento. Enquanto os paises indus· 
trializados necessitam de materias-primas dos 
paises em desenvolvimento, estes sao carentes do 
capital e da tecnologia dos paises industrializados. 
Alem disso, cada um precisa do mercado do outro 
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para coloca~iio dos seus produtos. A VII Sessao 
Especial do Assembleia Geral das Na~oes Unidas 
evidenciou este reconhecimento. Em suas negocia
~oes intensives, porem objetivas, ela constituiu 
urn exemplo do desejo de coopera~ao de ambito 
mundial. De grande importancia para a causa 
comum sera tambem a conferencia dos paises pro
dutores e consumidores sobre questoes de energia, 
materias-primas e desenvolvimento, convocada 
para dezembro, em Paris. 0 Brasil participara 

desta conferencia como pais importante. E e evi
dente que tambem queiramos manter a nossa 
troca de ideias com vistas a esta conferencia. 

Alegro-me por estar no Brasil, urn pais do qual 
me foi dito que fascina qualquer pessoa que o 
conhece, mesmo que por pouco tempo. Estou 
certo de que nao serei nenhuma exce~ao. 

Muito obrigado. 

Discurso do Chanceler troca de notas poe em vigor 
Azereda da Silveira, 

em 18 de novembro de 1975, acordo nuclear bras"ll rfa 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, -

na solenidade de troca de Notas pondo em vigor o Acordo sobre Coopera~iio no 
Campo dos Usos Pacfficos da Energia Nuclear entre Brasil e Republica Federal da Alemanha 

Senhor Ministro, 

Os instrumentos que acabamos de trocar poem 
em vigor o Acordo sobre Coopera~ao no Campo 
dos Usos Pacificos do Energia Nuclear, entre o 
Brasil e a Republica Federal do Alemanha, assi
nado em Bonn a 27 de junho ultimo. 

A importoncio desse ato ja foi omplamente real
~ado e serio dispensavel repetir oqui todo seu 
alcance. Quero openas dizer a Vossa Excelencio 
que o Governo brasileiro se felicita por haver 
escolhido a Republica Federal do Alemanho como 
parceiro principal para a grande torefa que e ~ 
desenvolvimento do energio nuclear para fins 
pacfficos em seu territ6rio e espera que o acordo, 
em vigor a partir de hoje, sejo realmente um 
marco do maior relevo no expansoCJ das rela~oes 
entre o Brasil e a RFA. 

A coopero~ao industrial seguir-se-a a coopera~oo 
cientffica, disciplinoda pelo Acordo Geral de 
Coopera~ao nos Setores do Pesquisa Cientffico e 
Desenvolvimento Tecnol6gico, de 1969, e pelo 
Convenio entre a Comissao Nacional de Energio 
Nuclear e o Centro de Pesquisa Nuclear de Julich, 
que tontos beneficios vern trozendo oo setor do 
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pesquisa cientffica e a forma~Cio de pessool espe
cializado no Brasil. 

Senhor Ministro, 

Por outro lado, os dois protocolos de coopera~ao 
economico, que acabamos de assinor em nome 
dos nossos respectivos Governos, constituem o 
oitavo e nono atos do mesma natureza, conclui
dos entre o Brasil e a Republica Federal do Ale
manha, desde 1963. 

~ este, portanto, urn tradicional e renovado ges
to, a solidificar e estreitar as fraternas rela~oes 
entre nossos dois poises. 

coopera~iio em varios setores 

A rela~Cio dos projetos contemplados nos dois 
protocolos demonstra eloquentemente a relevon
cia de umo coopero~Cio que se estende do pro
grama de saude do Estado do Espirito Santo e 
do projeto de irrigo~ao de Banobuiu a duos cen
trois gerodoras de energia no regiao Norte e a 
substanciois creditos para a pequena e media 
empresas, em certas regioes do Pais. 



A coopero~Cio finonceiro olema para tois proje
tos e importonte no suo substantia, pelo foto de 
trozer recursos em condi~oes especiolmente 
odoptodos as necessidodes dos areas menos de
senvolvidos, e tombem, pelo sentido de solido
riedode com o esfor~o brosileiro de desenvolvi
mento gerol, economico e social. 

Quero, portonto, expressor a Vosso Excelencia, 
Senhor Ministro, a satisfo~Cio do Governo brasi
leiro pela conclusfio dos presentes otos, que con
sideromos como um significative testemunho do 
esplrito de compreensfio e colabora~Cio que pre
side as rela~oes entre a Republica Federal da 
Alemonho e o Brasil. 

urn pais que sabe aplicar 
Discurso do Ministro das 

Rela~oes Exteriore~ da RFA, Ha.ns-Dietrich ere' dt"tos estranget"ros 
Genscher, na solemdade de assmatura do 

Protocolo sabre Coopera~ao Financeira entre Brasil e RFA, em 18 de novembro de 1975; 
Nota do ltamaraty sabre a impartancia desse Protocolo 

discurso de genscher 

Senhor Ministro de Estodo, 

Minhos Senhoros e meus Senhores, 

E para mim motivo de grande sotisfo~Cio poder, 
por ocosifio do minho visita oo Brasil, ossinor 
tombem este Protocolo, que don] prosseguimento 
a coopera~Cio finonceiro entre nossos dois poises. 

Est6 previsto a concessfio de creditos no volume 
de 130 milhoes de marcos olemfies otroves do 
KFW (Institute de Credito para a Reconstru~Cio) de 
Froncfort-sobre-o-Meno, em condi~oes especial
mente fovor6veis. 

Esses creditos estfio destinodos a projetos bern di
versos. Querio mencionor oqui o projeto de irrigo
~Cio de Bonobuiu, o progromo sanitaria para o 
Espirito Santo, as centrois eletricos de Porto 
Velho e Rio Bronco e OS creditos para empresos 
de pequeno e medio porte, principolmente do 
Nordeste. 

apoio ao empenho brasileiro para a 
i ndustrializa~iio 

E justamente otroves desses pequenos creditos 
que esperomos opoior o Governo brosileiro em 

seu empenho de propulsor notodomente a indus
triolizo~Cio do Nordeste, j6 promovido com in
tensidode. 

Os onos possodos provorom que seu pais, Senhor 
Ministro, sobe dar boa oplico~Cio a tois creditos. 

Esso coopero~Cio veio estreitor oindo mois os 
lo~os que ligom nossos povos e tornou mois fir
me oindo nosso vontade de vencermos solidoria
mente as dificuldodes. 

Alegro-me pelo foto de a Republica Federal do Ale
monho poder, otroves do concessao desses 
creditos, contribuir para o dinamico desenvolvi
mento economico de seu pais. 

nota do itamaraty 

0 Senhor Ministro de Estado das Relo~oes Exte
riores, Antonio F. Azeredo do Silveira, assinou 
hoje, dia 18 de novembro de 1975, juntamente 
com o Doutor Hans-Dietrich Genscher, Ministro 
de Estado dos Rela~oes Exteriores do Republica 
Federal do Alemonha, os Protocolos de Coopera~Cio 
Finonceira e de Emprestimo, nos volores de 105 
e 25 milhoes de marcos alemfies, respectiva
mente. 
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0 Protocolo de Coopera~ao Financeira possibili
tara ao Governo brasileiro, ou a outros mutu6-
rios, escolhidos conjuntamente pelos Governos 
brasileiro e alemao, contratar emprestimos ate 
o montante ja mencionado, junto ao lnstituto de 
Credito para a Reconstru~ao, sediado em Franc
fort-sobre-o-Meno, com a previsao das seguintes 
dota~oes especificas: Projeto de lrriga~ao do 
Vale de Banabuiu, 30 milhoes de marcos ale
miles; Programa de Saude do Espirito Santo, 20 
milhoes; Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nomico, 30 milhoes; Central Termica de Rio 
Bronco-Porto Velho, 14 milhoes; Central Termica 
de Rio Branco, 11 milhoes. 

0 Protocolo de Emprestimo possibilitara ao 
Banco do Brasil S/ A fazer urn emprestimo ate 
o montante ja mencionado junto ao lnstituto de 

Credito para a Reconstru~ao, para o financia
mento de projetos de investimentos de pequenas 
e medias empresas de capital privado, dos seto
res agricola e manufatureiro, localizadas no 
Norte e Nordeste do Brasil. 

As condi~oes sobre a utiliza~ao dos recursos 
previstos nos dois Protocolos serao determinadas 
por contratos a serem concluidos entre mutua
rios brasileiros e o Jnstituto de Credito para a 
Reconstru~ao. 

Ambos os Protocolos foram conclufdos no espi
rito das rela~oes amistosas existentes entre o 
Brasil e a Republica Federal do Alemanha e no 
desejo de que tais rela~oes se consolidem e inten
sifiquem atraves de iniciativas frutfferas, no campo 
do coopera~ao para o desenvolvimento. 

s6 a coragem de inovar rompe 
Discurso do Chanceler Azeredo da as barre"1ras "1nternac"1ona"ls 
Silveira, durante o banquete que 

ofereceu ao Ministro das Rela~oes Exteriores da Republica Federal da Alemanha, 
Hans-Dietrich Genscher, no Pal6cio ltamaraty de Brasilia, em 18 de novembro de 1975 

Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores do Re· 
publica Federal do Alemanha, 

Sinto-me feliz em poder restituir-lhe, hoje, as 
gentilezas e cortesias que Vossa Excelencia me 
dispensou ha cinco meses, quando tive o privi
legio de usufruir, em Bonn, do generosa hospi
talidade germonica. Este encontro, que tern o 
calor do amizade pessoal renovada, transcende, 
porem, o seu ritual significado, pois, no cenario 
desta visita, sao os nossos povos e sao os nos
sos Governos que se reconhecem mutuamente 
num contexto de ampliado entendimento e de
sejo de coopera~ao. 

Sabemos todos que o Brasil e a Republica Fede
ral do Alemanha vivem agora dentro de uma 
perspective criadora nos suas rela~oes recfpro
cas. Apos c:uidadosa avalia~io das potenc:ialida
des da nossa c:oopera~io, chegamos ambos a 
conclusio de que, no mundo de hofe, somente a 
coragem de inovar e de ousar permite romper o 
circulo vicioso que condena as n~aes a uma 
estratifica~io social intemacional, c:om seu sl-
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quito de problemas crescentes e de inevitciveis 
perigos. 0 Brasil e a RFA se aprestaram a tenter 
quebrar o falso determinismo, que s6 tern levado 
a confronta~oes estereis e a desconfian~as ine
cessarias entre na~oes desenvolvidas e em de
senvolvimento. 

brasil, elemento de estabiliza~ao e de 
equilibrio 

Essa identifica~ao de solidariedade nao e obra 
do acaso. Vossa Excelencia teve a bondade de 
dizer-me, em Bonn, que a RFA via na atitude do 
Brasil face aos grandes problemas do hora pre
sente urn elemento de estabiliza~ao e de equi
libria. Essa tern sido a inabalavel determina~ao 
do Governo brasileiro, que nao se tern poupado 
para manter-se fiel aos princfpios que orientam 
sua politico global e eficiente no consecu~ao dos 
objetivos fundamentais do Estado, com sereni
dade e espfrito de concilia~ao. De nossa parte, 
soubemos encontrar no RFA sensibilidade para 
examinar e mesmo promover altera~oes no or-



dem internocional vigente, consentoneos com o 
reconhecimento de umo interdependencio cres
centa entre as no~oes. 0 popel do RFA no Europa 
e um desses exemplos. A colaboro~ao que se 
ensoio entre nossos poises e outro. 

Certo e que essos tronsformo~oes nao se operom 
do noite oo dio e que e cheio de dificuldodes o 
cominho a percorrer. A importincia crescente do 
plano internacional niio deve encobrir o fato con· 
creto, real, de que, em termos comparatives, o 
Brasil e, ainda, um pais em desenvolvimento, que 
reparte com os paises em desenvolvimento gran· 
de parte de suas caracteristicas. Por outro lado, 
0 objetivo de todo pais em desenvolvimento e 
alcan~ar, no mais curto prazo possivel, niveis 
superiores de desenvolvimento que o coloquem 
o par com os poises mais ovan~ados. 0 Brasil 
oferece particularissimas condi~oes para proce
der a esse salta qualitative. £ merito do RFA 
querer porticipor desse processo. Sere] o esfor~o 
conjunto dos dois poises em identificor os pro
blemas concretes para odotar as solu~oes perti
nentes que tronsformorci a coincidencio de inte
resses no comunidode de o~oes. 

importante passo no plano financeiro 

Algumas areas de coopera~ao nesse sentido jo 
forom identificodos. Nao se pode diminuir o ele-

vodo significado do programo de coopera~ao 
tecnol6gico com o qual os dois poises jci estao 
comprometidos. Agora mesmo, durante a visita 
de Vossa Excelencio, um passo importante est6 
sendo dado, tambem, no plano financeiro, com a 
decisao olema de reconhecer ao Brasil creditos 
para progromas de desenvolvimento. Esperamos 
que progressos semelhantes sejam alcan~odos no 
area do comercio, de tanto significado para a 
ocelera~ao do desenvolvimento economico do 
Brasil. 

Costumo dizer, Senhor Ministro, que os entendi· 
mentos so siio duradouros se siio equinimes. 
Estou certo do exito do solidariedode que esta
mos construindo entre o Brasil e a RFA porque 
acreditamos que de nossa parte estamos contri
buindo, tambem, para que objetivos nacionais do 
RFA, compativeis com os do Brasil, se vejam pro
piciados por essa coopera~ao. 0 que nos cabe 
desejar e que essa disposi~ao de entedimento, 
essa confian~a no complementaridade de nossos 
interesses, esse impulso para a solidariedade, 
fundado no respeito recfproco, seja umo cons· 
tante no nosso relacionomento futuro. Estou se
guro de que, com isso, nao openos se beneficia
roo os nossos respectivos povos mas todo a co
munidade de na~oes amigos que conosco vivem 
os mesmos ideais, inspirados pelos mesmos va
lores que colocam o homem, sua dignidade e suo 
felicidade acima de tudo. 

Discurso-resposta do Ministro 
das Rela~oes Exteriores da 

Republica Federal da Alemanha, 
Hans-Dietrich Gen!cher, durante 

banquete no Pal6cio ltamaraty de e 
Brasflia, em 18 de novembro de 1975 

brasil, simbolo de 
crescimento economico 
de convivencia pacifica 

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estodo dos 
Rela~oes Exteriores, 

Excelentfssimos Senhores Ministros de Estodo, 

Excelencias, 

Minhos Senhoras e meus Senhores, 

Agrade~o sinceromente as cordiois polovros de 
sauda~ao que Vosso Excelencia, meu mui pre-

zado colega, tem dirigido a minho delego~ao e 
a mim. Fomos acolhidos oqui em Brasilia com 
tanto omabilidade e tanto color humono que -
j6 depois de poucas horas - nos sentimos como 
que em coso de omigos. 

Posso assegurar-lhe, Senhor Ministro de Estado, 
que foi com grande olegria que viemos visitor 
seu pais. 0 Brasil tornou-se, internacionalmente, 
simbolo de um extraordinario crescimento eco-
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nimico. Brasil significa igualmente convivincia 
pacifica de pessoas das mais diversas cores e 
ra~as, que encontraram uma patria neste grande 
pais de futuro auspicioso. E, finalmente, Brasil 
significa racionalidade e ousadia, que tiveram 
sua expressao de modo tao impressionante na 
eonstru~ao desta cidade - Brasilia. 

solu~ao de dificuldades depende de evolu~ao 
e adapta~oes gradativas 

Racionalidade e ousadia - nao sao estas tam
bern as qualidades que necessitamos para solu
cionar os grandes problemas internacionais? 
Tampouco nos ajuda urn radicalismo inspirado em 
emo~oes, ou a insistencia, tfmida e pusilonime, 
em defender as estruturas e a maneira de pensar 
tradicionais. Os nossos dois paises concordam 
mutuamente que a solu~iio das dificuldades atuais 
niio consiste na subita destrui~iio de sistemas 
existentes, mas apenas na evolu~iio e adapta~iio 
racionais gradativas. 

Os resultados da VII Sessao Especial e da XXX 
Assembleia Geral das Na~oes Unidas, bern como 
da Conferencia Preparat6ria de Paris, realizada 
em outubro ultimo, provam que OS apelos 0 pru
dencia nfio encontraram ouvidos de mercador e 
que tern crescido a sensa~ao de nossa depen
dencia mutua. 

Em 24 de setembro, eu disse na XXX Assembleia 
Geral das Na~oes Unidas, em Nova lorque, que 
todos os pafses deveriam conscientizar-se da in
terdependencia da economia international e, em 
decorrencia disso, a confronta~ao deveria ser 
substitufda pela coopera~fio de ambito interna
tional. 

Vossa Excelencia, Senhor Ministro de Estado, ex
ternou algo similar em seu discurso de grande 
repercussao, proferido, em 21 de outubro, no 
Royal Institute of International Affairs de lon
dres, quando falou do empenho de seu Governo 
em "desenvolver uma rela~ao baseada no princf
pio de beneffcio mutuo, suscetfvel de criar as 
condi~oes para uma verdadeira interdependencia 
horizontal", lembrando que o Acordo sobre os 
Usos Pacfficos da Energia Nuclear, que firmamos 
no mes de junho em Bonn, e urn exemplo no ca
minho para esta interdependencia horizontal. 
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comercio e fator de coopera~ao 

Tambem somos unonimes em considerar o co
mercia urn elemento decisivo do coopera~ao. 
Os paises industrializados devem abrir mais seus 
mercados aos produtos manufaturados dos pai· 
ses em desenvolvimento, mesmo que isso provo· 
que modifica~oes nas estruturas de produ~iio 
dos paises industrializados, que possam acarre
tar incisoes dolorosas com sensiveis repercussoes 
sociais. 0 fato de o Brasil se ter tornado o par
ceiro mais importante, entre os pafses em de
senvolvimento, do Republica Federal do Alemanha 
provo que estamos no caminho certo. 

No passado mais recente, o Brasil, como a 
Republica Federal do Alemanha, passaram por 
experiencias similares. Em ambos os pafses reali
zaram-se grandes empreendimentos. Os dois pafses 
voltaram a reiterar sua confian~a no efi
ccicia de urn sistema economico orientado por 
princfpios liberais. Meu Governo esta convencido 
de que uma ordem de economia de mercado, 
regulamentando as rela~oes econimicas entre os 
diversos paises, constitui a melhor maneira de 
se conseguir um crescimento econimico comum 
e de superar o desequilibrio econimico. 

Apesar do distoncia geogr<ifica, a Europa e a 
America latina permaneceram sempre em estrei
tas rela~oes. lmigraram para este continente re
presentantes de quase todos os povos europ!!us. 
Alegramo-nos pela contribui~ao que as pessoas 
de ascendencia olema prestaram na constru~ao 
do Brasil. Esses multiples la~os humanos entre 
os nossos continentes sao importantes alicerces 
para nossa coopera~ao. 

vinculos do brasil com a civiliza~ao 
ocidental 

Vossa Excelencia, prezado Senhor Ministro de 
Estado, tern sublinhado sempre o quanto o Brasil 
estci vinculado aos valores da civiliza~fio ociden
tal. Sentimo-nos gratos pelas simpatias com que 
seu pafs vern seguindo a obra da unifica~ao eu
ropeia que se estci realizando paulatinamente. 
Em seu discurso de londres, Vossa Excelencia 
salientou a importoncia do exito desta obra tam
bern para a preserva~ao dos valores que nos sao 
comuns. 



Deveriamos continuer conscientes destes valores 
comuns e nao esquecer - em face do impressio
nante balan~o de nossa coopera~ao economica, 
do comercio e dos investimentos - de dispenser 
a devida aten~ao ao seu cultivo. 

Ergo minha ta~a pela ventura pessoal de Sua 
Excelencia o Presidente do Republica Federative 
do Brasil, pelo bem-estar do povo brasileiro e 
pelo aprofundamento das rela~oes de amizade 
entre nossos poises. 

investimentos alemaes no brasil 
aumentam, apesar da retra<;:ao mundial 

Conferencia do Ministro das Rela~oes Exteriores da Republica Federal da Alemanha, 
Hans-Dietrich Genscher, perante a Camara Teuto-Brasileira de Industria e Comercio 

de Sao Paulo, em 19 de novembro de 1975, no Clube Transatlontico, na Capital paulista 

Senhor Presidente do Camara Teuto-Brasileira, 

Minhas Senhoras, meus Senhores: 

Entre todos os poises em desenvolvimento, o 
Brasil e o parceiro mais importante do Republica 
Federal do Alemanha. Ocupa o primeiro Iugar em 
nosso comercio exterior com os poises em de
senvolvimento - excluindo as importa~oes de 
alguns poises produtores de petr61eo, cujo valor 
se elevou pelo aumento de pre~o entre 1973 e 
1974 - e tambem desponta em primeiro Iugar 
em nossos investimentos no exterior. Foi por 
isso, Senhor Presidente, que aceitei, com especial 
satisfa~ao, o seu convite para falar a esta co
munidade, que, melhor do que qualquer outra, 
representa o extraordin6rio sucesso do coopera
~ao teuto-brasilei ra. 

0 comercio teuto-brasileiro e OS investimentos 
alemaes no Brasil tiveram indices de aumento 
bastante significatiVOS durante OS ultimos anos. 
~ verdade que a retra~ao mundial tambem aqui 
nao passou despercebida. Assim, em 1974, as 
exporta~oes brasileiras para a RFA aumentaram 
em apenas 4 por cento; por outro lado, no pri
meiro semestre de 1975, as exporta~oes alemas 
para o Brasil retrocede ram em 10 por cento -
se bern que ap6s um crescimento verdadeira
mente fenomenal de 89 por cento no ano ante
rior. Mas estas sao apenas algumas sombras 
destoantes em um quadro geral que, mesmo em 
uma epoca marcada pela retra~ao mundial, se 
apresenta predominantemente favor6vel. 

dinamismo da economia dos dois poises 

As dificuldades serao superadas. Podemos espe
rar confiantes que os elevados indices de cres
cimento do passado serao tambem mantidos no 
futuro. A razao para esta nossa confian~a est6, 
em primeiro Iugar, no dinamismo do economic 
dos dois poises. 0 Brasil alcan~ou indices de cres
cimento muito significativos nos ultimos oito 
anos. Mesmo em 1974, o PNB cresceu 9,6 por 
cento, e a eleva~ao de 5 por cento, esperada para 
1975, representaria apenas um sonho para ou
tros poises. Com um volume de transa~oes co
merciais de 20 bilhoes de dolores, o Brasil entrou 
em 1974 para o rol das na~oes que lideram o 
comercio mundial. 

acordo nuclear: impulso ao comercio e 
investimentos 

Em segundo Iugar, mas nao menos intensamente, 
nossa confian~a baseia-se no acordo teuto-bra
sileiro para aproveitamento pacifica do energia 
nuclear, que preve a constru~ao de ate 8 gran
des reatores atomicos durante os pr6ximos 15 
anos. Este e o maior projeto de coopera~ao ja 
empreendido por qualquer dos dois poises -
tanto pela Republica Federal do Alemanha, como 
pelo Brasil. Este acordo sera fonte de impulsos 
dos mais vigorosos, durante muitos anos ainda, 
tanto para o comercio como para os investimen
tos. Ontem, tive a oportunidade de trocar com 
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o Excelentissimo Senhor Ministro das Rela~oes 
Exteriores do Brasil as Notas pelas quais o acor
do entrou em vigor. 

coopera~o mundial para o desenvolvimento 

Alem do importoncia deste acordo para a nossa 
propria econorrlia, merece destaque especial o 
fato de que nele urn pais industrializado coloca 
a disposi~ao de urn pais em desenvolvimento o 
que existe de mais moderno, no momento, em 
tecnologia, para que este pais em desenvolvi
mento possa cumprir, com seus proprios re
cursos, as suas metas de desenvolvimento. Este e 
apenas mais urn exemplo que demonstra que a 
coopera~ao teuto-brasileira tern pela frente urn 
futuro muito promissor, mas com uma condi~ao: 
a de que nos seja possivel manter a funcionali
dade do economic mundial. 

Ha dois anos vimos lutando em toda parte com 
graves problemas do economic mundial. Agora, 
no entanto, os Estados Unidos e o Japao ja de
ram os primeiros sinais de recupera~ao. Sera 
necessaria, todavia, uma colabora~ao entre todos 
os poises do mundo para podermos reconduzir a 
economic mundial ao caminho do crescimento 
continuo a Iongo prazo. 

fortes e fracos: 
uma rela~Cio de dependencia mutua 

Minhas Senhoras, meus Senhores: 

Durante o fim de semana passado, seis das maio
res na~oes industriais do mundo - os Estados 
Unidos, a Republica Federal do Alemanha, a GrO
Bretanha, a Fran~a, o Japao e a ltalia - mani
festaram, em uma conferencia de cupula de 
Chefes de Estado e de seus Ministros do Exterior 
e do Fazenda, a sua resolute inten~ao de solu
cionarem juntos os problemas que amea~am a 
economic mundial. 

Tomaram esta atitude nao somente em beneficia 
proprio e no interesse do economic de seus pr6-
prios poises, mas assumiram, sem sombra de du
vida, a responsabilidade tambem pelos outros 
poises, especialmente aqueles de menor desen
volvimento. 
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Hoje em dia nio e mais viavel uma estrutura 
econamica mundial em que os mais fortes ditem 
eondi~ies aos mais fraeos. Todas as nossas eon
sidera~oes devem partir do fato de que tanto os 
paises industrializados como os em desenvolvi
mento estio numa rela~io de dependeneia mutua. 
Ninguem podera tirar proveito do prejuizo dos 
outros; poderti, sim, tirar proveito do ganho de 
um outro pais. 

Os poises participontes do conferencia, em Ram
bouillet, entendem suo decisao final como umo 
oferto a todos os outros, no sentido de abordo
rem a solu~ao dos problemas economicos mun
diais no mesmo espirito construtivo. lsto exige 
a disposi~ao para esta coopera~ao e urn compor
tamento de companheirismo. Neste ponto dei
xem-me salientar: esta e uma oferta que nao 
diz respeito apenas ao relacionamento entre poi
ses industrializados do Ocidente e poises em de
senvolvimento. Diz respeito, tambem, aos poises 
socialistas, quando e levantada a exigencia do 
abertura dos mercados. Quem de fato ajudar os 
paises em desenvolvimento, deve eomprar-lhes os 
seus produtos; nio s6 as suas materias-primas; 
mas tambem os seus produtos aeabados e semi
aeabados. 

Ainda que sejam tao belos estes reconhecimen
tos em rela~ao aos objetivos dos poises em de
senvolvimento, eles nao compensam o fato de 
que estes poises desenvolvem 75 por cento do 
seu comercio com poises do OECD e apenas 5 por 
cento com poises socialistas. A abertura de mer
codas tambem nesta parte do mundo traria maior 
proveito aos poises em desenvolvimento do que 
o apoio a resolu~oes do Terceiro Mundo nos Na
~oes Unidos. 

expansiio economica inedita 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

Nos ultimos 25 anos que antecederam a presente 
recessao, ocorreu uma expansao do economic 
mundiol sem precedentes no historic. Com esta 
expansao, deu-se urn entrosamento mundial nao 
menos exemplar das economics nacionais de 
coda pais. Mas, com isto, a lei do interdepen
dencia adquiriu validade global; as partes nao 
podem prosperar se nao houver progresso do 
todo. E isto significa que os indices de cresci-



mento das economics nacionais sao hoje inter
dependentes num ambito global. Os poises se en
contram desta forma diante da escolha: expan
dir-se conjuntamente ou estagnar conjuntamente. 
A divisao intemacional do trabalho encerra 
grandes oportunidades. Mas a dependencia mu
tua a ela ligada cria tambem conflitos de inte
resses. 56 poderemos aproveitar as oportunida
des da divisao do trabalho, se for possivel solu
cionar estes conflitos de interesses num esfor~o 
continuo em prol do equilibria e do compro
misso. 

coopera~ao e nao confronta~ao 

Minhas Senhoras e meus Senhores, uma coisa de
vemos deixar bern clara. 

Devemos este crescimento impar dos poises in
dustrializados e - nao obstante todas as defi
ciencies - o desenvolvimento sem precedentes 
do Terceiro Mundo ao estabelecimento de uma 
economia mundial aberta - aberta para o co
mercia e para OS investimentos. 

Os elevados indices de crescimento das econo
mics nacionais sao inconcebiveis sem o podero
so impulso emanado de uma economia mundial, 
cujas taxas de expansao sempre se situaram 
bern acima dos indices nacionais. No entanto, 
esta tao bern sucedida economia mundial aberta 
encontra-se hoje em perigo. Est6 amea~ada por 
problemas novas - quero lembrar aqui sobre
tudo a infla~ao mundial dos ultimos anos; est6 
amea~ada pelo recrudescimento de for~as pro
tecionistas dentro dos poises industrializados; 
est6 amea~ada pela dissensao entre poises em 
desenvolvimento e poises industrializados em torno 
de uma ordem justa de suas rela~oes. 

Sem duvida, poderemos superar estes perigos. 
Mas s6 o poderemos se continuarmos desenvol
vendo a ordem economica mundial no sentido de 
urn justa equilibria de intereses e a adaptarmos, 
atraves de uma reforma constante, as novas ne
cessidades e problemas. A solu~ao para urn mun
do interdependente s6 pode ser: coopera~oo, nao 
confronta~ao. 

Sinto-me feliz em saber que estou de acordo, 
neste sentido, com o Governo brasileiro e com 
meu amigo, o Ministro das Rela~oes Exteriores, 
Senhor Azeredo do Silveira. 

os principais meios de coopera~iio 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

A fundamental unanimidade neste setor. possibi
litou aos poises participantes de Rambouillet 
fazerem nitidas afirma~oes a respeito do que 
hoje se impoe. Quero lembrar aqui alguns pontos 
importantes: 

- Luta conjunta contra as fo~as da infla~iio. 
A infla~ao dos grandes poises industrializados 
nao e assunto s6 deles; ela provoca tendencies 
inflacion6rias em todo o mundo, todos sao por 
ela atingidos. Quando se chega a urn acordo de 
defesa conjunta contra novas impulsos inflacio
n6rios, isto nao constitui uma advertencia diri
gida em primeiro Iugar aos outros, porem urn 
compromisso consigo mesmo, uma instru~ao para 
a propria conduta. Nao se deve fazer nada que, 
no proprio pais ou nos outros, possa estimular 
a infla~ao. 

- Recusa coletiva a todas as tendencias prole· 
cionistas. A fuga por meio de medidas protecio
nistas equivaleria a buscar a propria salva~ao 
as custos dos outros. Os seis poises participantes 
concordaram em atuar conjuntamente em favor 
de uma liberaliza~ao comercial a mais ampla 
possivel. Para tanto, impoem-se apreci6veis re
du~oes das taxas aduaneiras e, em alguns seta
res, inclusive a isen~ao total. E evidentemente 
nao entendemos o comercio desimpedido como 
uma via de mao unica de Norte para Sui; o tr6-
fego deve fluir em ambos os sentidos. 

- Esfor~os conjuntos para o restabelecimento 
de maior estabilidade nas rela~Oes monetarias . 
A situa~ao de flutua~oes cambiais incalcul6veis 
precisa ser superada. ~ necessaria uma reforma 
do sistema monetario internacional. A possibili
dade de concretizar tal reforma aumentou desde 
0 ultimo fim de semana. 

- ~ principia unonime da politico economica 
dos poises participantes que, por intermedio da 
diminui~iio do desemprego, devem ser recupera
das as possibilidades de crescimento, nio so
mente no interesse dos paises em desenvolvi
mento. Sem o crescimento dos paises indus
trializados, as economias dos paises menos de
senvolvidos niio poderiio alcan~ar o crescimento, 
porque esta claro que o auxilio eficiente para o 
Terceiro Mundo so e possivel se houver uma 
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transferencia real de recursos entre Norte e Sui. 
Uma tal transferencia, porem, que significa re
nuncia aos rendimentos proprios, so pode ser fi
nanciada pelos pafses industrializados se as suas 
proprias economics estiverem em continuo cres
cimento. Somente o bem-estar crescenta pode ser 
dividido. Destro~ar o existente a nada mais con
duz senao ao colapso total do economia mundial. 

- Partindo do reconhecimento do interdepen
dencia, os seis pafses defendem medidas efica
zes para a estabiliza~iio dos rendimentos de ex
porta~iio dos Jlaises em desenvolvimento. Como 
e do conhecimento de todos, o Governo alemao 
sugeriu perante as Na~oes Unidas que para isto 
fosse utilizada parte do Fundo Monetario lnter
nacional. Providencias para a estabiliza~ao do 
receita deverao destinar-se, em primeiro Iugar, 
aos pafses em desenvolvimento mais pobres. 

- Os Estados participantes mais uma vez decla
raram-se partidarios do principio do dialogo na 
configura~iio das rela~oes entre os paises em de
senvolvimento e os paises industrializados. No 
espfrito do dialogo, eles participarao do confe
rencia de consumidores e produtores, marcada 
para o dia 16 de dezembro. Trata-se de proteger 
e incentivar de modo igual os interesses de todos. 

estabilidade economica conduz ao 
equilibrio politico e social 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

Sendo a Republica Federal do Alemanha um pafs 
sem fontes proprias de materias-primas destaca
veis e sem petroleo proprio e, sendo um pafs 
preponderantemente exportador, ja por seu pro
prio interesse economico, nao pode agir de outra 
forma senao bater-se em todo o mundo por um 
justo equilibria de interesses. Na politico exter
na do Republica Federal da Alemanha, a tenta
tive para que se chegue a uma justa e racional 
ordem nos rela~oes economicas internacionais 
ocupa uma posi~ao de capital importdncia. 

Uma viagem como esta que hoje me trouxe a 
Sao Paulo e que ainda no decorrer desta semana 
me levara a Caracas e a lima nao serve apenas 
a promo~ao de interesses bilaterais, mas tam
Mm, principalmente, ao desejo de promover o 
dialogo e a coopera~ao em ambito mundial. 
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Noo sao apenas razoes puramente econOmicas 
que fizeram com que meu pafs adotasse esta po
Htica. Trata-se tambem de convic~oes eminente
mente politicos. 0 povo alemoo sabe muito bem 
que a instabilidade economica acaba levando um 
pafs a instabilidade social e politico, advindo 
daf grandes perigos tanto para o proprio povo 
como tambem - segundo vimos - para os ou
tros. Por isso estou muito feliz em ter encon
trado no Brasil um parceiro que encara estes pro
blemas do mesmo modo que nos. 

economia de mercado: o caminho de uma 
melhor ordem economica mundial 

Entendo ser um grande acontecimento o fato de 
nossos pafses desejarem chegar a uma regular 
troca de opinioes a respeito destas questoes e a 
uma colabora~ao estreita nos organiza~oes inter
nacionais. Estamos acordes em que somente po
demos chegar a uma melhor ordem do economia 
mundial pelo caminho da reforma e que um des
mantelamento revolucionario do atual sistema 
significaria, nao desenvolvimento, porem coos. 

Nesta reforma, queremos e precisamos ater-nos 
ao princfpio da economia de mercado - pois ele 
e o sistema de economia mais produtivo e efe
tivo. Sou de opiniao de que o desenvolvimento 
economico do Brasil se deve essencialmente a 
economia de mercado. 

dialogo essencial entre produtores e 
consumidores 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

0 esfor~o em prot de um equillbrio entre Norte 
e Sui e atualmente um dos grandes temas do 
politico mundial. 

Foi um sucesso significativo, no Setima Sessao 
Extraordinaria das Na~oes Unidas, terem os poi
ses desenvolvidos e em desenvolvimento conse
guido superar a atmosfera de confronto do Sexta 
Sessoo Extraordinaria e do XXIX Assembleia Ge
ral e lan~ar bases para um desenvolvimento 
posterior do nossa ordem economica mundial. 
Partindo daf, temos de seguir adiante e elaborar 
solu~oes concretas nos gremios tecnicos do sis
tema das Na~oes Unidas. 



Urn pope! importonte cobe tombem oo dialogo 
montido em cfrculo menor entre produtores e 
consumidores, cujo conferencio principal - como 
ja foi mencionodo - sera oberto em dezembro 
em Paris, e do qual porticiponio o Brasil e -
no ambito do Comunidode Europeio - a Repu
blica Federal do Alemonho. 

integrar os paises em desenvolvimento 

~ torefo essential do desenvolvimento posterior 
integror os poises em desenvolvimento, oindo mois 
do que ate agora, no economio mundiol e, por este 
meio, refor~or as for~os motoros que emonom da 
economio mundiol sobre o desenvolvimento. 

Os poises em desenvolvimento mois bern suce
didos tern sido, no passodo, oqueles que melhor 
conseguirom esto integro~oo. Urn exemplo disto 
e justomente o Brasil. Portindo deste reconheci
mento, o Governo do Republica Federal da Ale
monho colocou a oberturo odicionol dos merco
dos para a exporto~oo dos poises em desenvol
vimento no centro de suos proposi~oes, por oco
siao do Setimo Assembleio Gerol Extroordincirio. 
Queremos manter e refor~or as for~os do mer
coda, a fim de que tombem os economicomente 
mois frocos possom se beneficior com isso. Acho 
que nao serio umo mci combino~ao se conseguis
semos unir a eficiencio do mercodo com a pro
te~ao para os mois frocos. 

~ preciso que os mercados dos paises industria
lizados se abram, especialmente para os produ
tos manufaturados dos paises em desenvolvi· 
mento. Para os setores de estrutura menos sO
lido dos poises industrializados isto significo, 
muitas vezes, umo odopto~ao bostonte dificil. 
Coda Governo deve zelor para que esta odapto
~iio se fa~a dentro de linhas bern ordenadas. 

0 Governo do Republica Federal do Alemonha 
estci convencido, porem, de que as oltero~oes no 
estruturo economico em fun~ao de condi~oes 
mercodol6gicos nao devem ser impedidas por 
subvencionomentos destinodos a sobrevivencio. 
Muito pelo contrcirio, estos oltero~oes devem ser 
fociJitodos, ojudondo-se 0 mao de obro e OS inves
tidores a se mudorem de setores de estruturo fro
gil para outros mais promissores. Nao sera pre
cise ocentuor que esto torefo sera mois fcicil para 
umo economio em crescimento do que para uma 
em recessao. 

A obertura dos mercados por meio do elimina~ao 
de barreiras, sejam etas tarifcirias ou nao torifO
rios, nao sera suficiente, contudo, para uma rei· 
pida integra~ao dos poises em desenvolvimento 
no comercio mundial. Sera necessaria acrescer 
medidos positivos de opoio, que visem a fortole
cer o poder competitive dos poises em desenvol
vimento. Os instrumentos principois de que dis
pomos para este fortolecimento sao a tronsferen· 
cia de tecnologia e a coopero~ao industrial de to
dos as formos. 

Foz muito tempo que o Brasil e urn dos principois 
receptores de investimentos diretos estrongeiros, 
tendo-se utilizodo destes investimentos com cons
ciencio e sucesso, como instrumento de suo estra
tegio de desenvolvimento. Esto estrotegio, se a 
entendo corretomente, esta ossentodo no divisao 
global do trobolho. Para a moiorio dos poises em 
desenvolvimento, a divisao global de trobolho re
presento 0 unico possibilidode de industriolizo~ao. 
Pais, se ficossem limitodos oos seus pr6prios mer
codes restritos, estes poises somente poderiom 
implontor unidodes industriois ontieconomicos sem 
competitividode e sem condi~oes de crescimento. 

A industriolizo~ao pressupoe a integro~ao com 
o mercodo moior e que mois se desenvolve: o 
mercodo mundiol. Esto integro~ao, porem, nao 
pode ser olcon~odo sem que se use o instrumen
to dos investimentos estrongeiros, pelo menos 
nao em tempo hcibil. 

Presentemente, os poises de origem de tois in· 
vestidores oindo sao quose que exclusivomente 
os poises industriolizodos do mundo ocidentol. 
Como jci demonstrom os primeiros indlcios, exis
te, entretonto, urn desenvolvimento de empresos 
tronsnocionois com origem nos poises em desen
volvimento. 

incentivos financeiros e fiscais 

Mois umo reflexao: os poises industriolizodos 
podem estimulor os investimentos de suos em
presos nos poises em desenvolvimento. 0 Gover
no olemao foz isto por meio do concessao de 
incentives finonceiros e fiscois e pelo oceite de 
gorontios. Mas 0 que e decisive sao OS condi
~oes que os pr6prios poises em desenvolvimento 
criom para esto coopero~ao. ~ essenciol, princi
polmente, a seguron~o de direito a Iongo prozo. 
Cobe reconhecer que a crio~ao de urn climo do 
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seguran~a de direito reside, em primeiro Iugar, 
no interesse dos proprios poises em desenvolvi
mento, pois e somente em urn tal clima que os 
poises em desenvolvimento conseguirao atrair 
investimentos feitos a Iongo prazo e que perma
necem aplicados. Tambem neste aspecto, o Brasil 
representa urn exemplo modelar de uma conse
qUente politico do seguran~a de direito em rela
~ao aos investimentos provindos do exterior. 

Nos conversa~oes oficiais mantidas ontem em 
Brasilia, o Presidente e os Ministros brasileiros 
destacaram que o Brasil dora prosseguimento a 
sua politico liberal em rela~ao aos investimentos 
externos. ~ 6bvio, porem, que o Brasil estabele
cera as pr6prias prioridades de acordo com as 
necessidades do seu desenvolvimento. Para a 
economia olema, foi importante saber que ela e 
bem-vinda no Brasil, nao s6 por urn periodo de
terminado, mas que ela esta convidada a ficar. 
Estou convencido de que a perspectiva a Iongo 
prazo que o Brasil renovou, em conexao com 
a minha visita, para as rela~oes economicas 
teuto-brasileiras, nao deixara de ter suas reper
cussoes positivos no Alemonho. 

coopera~ao a Iongo prazo 

Permitam-me, minhas Senhoras e meus Senhores, 
ap6s estos considera~oes gerais, fazer algumas 
observo~oes especificas sabre os investimentos 
alemaes no Brasil. 

Quase a metade dos investimentos alemaes em 
poises em desenvolvimento encontra-se no Arne
rico Latina, e destes, quose a metade esta no 
Brasil. 

Mois umo compara~ao: os investimentos dos Es
todos Unidos no Brasil sao, em numeros abso
lutes, bern maiores do que os alemaes, mas, en
quanta o Brasil porticipa dos investimentos ame
riconos com apenas 3 por cento, sua participa
~ao nos investimentos alemaes e de nodo menos 
de 7 por cento. lsto mostro de imedioto como e 
estreita a coopera~ao economico germono-brosi
leiro. No total, o Brasil abrigo cerca de 500 em
presas teuto-brasileiras. Este numero elevado jci 
indica o grau em que tambem empresas alemas 
pequenas e medias estao engajodas no Brasil. 
Quase todas as empresos alemas atuam no 
set or de transforma~ao. Oeste modo, prestam 
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uma contribui~ao essential para a industrializa
~ao do Brasil e para a cria~ao de empregos. A 
maior empresa - Volkswagen do Brasil - estao li
godos direta ou indiretamente cerca de urn milhao 
e meio de brasileiros, incluindo-se os familia res. 

Acho que o Brasil deu-se bern com as empresas 
alemas e as de joint ventures. 

Gostario ainda de acrescentor: as empresos ale
mas geralmente tern boa fama nos poises em 
desenvolvimento. Com 80 por cento delas atuan
do no set or do manufatura e open as 10 por 
cento no dos materias-primas e dos servi~os, 
elos trazem, em toda parte, urn aporte fundamen
tal para a industrioliza~ao e a transmissao de 
tecnologia, e obtem urn Iuera media de 6,25 por 
cento, deduzidos os impastos, tres quartos deste 
Iuera permanecendo em forma de reinvestimen
tos nos poises que as acolhem. 

Tais cifras demonstram que os investimentos 
alemaes em poises em desenvolvimento nao fa
ram feitos visando ao Iuera rapido, mas com o 
intuito de uma coopera~ao a Iongo prazo. 

investimentos tambem satisfazem a rfa 

0 balan~o, portanto, e positivo para OS poises 
em desenvolvimento. Mas sera que, por outro 
lodo, os investimentos alemaes no exterior tam
bern satisfazem as necessidades do economia na
tional olema? Respondo a esta pergunta com 
urn clara sim. Presentemente, 50 por cento do 
produ~ao do industria manufatureira do Repu
blica Federal do Alemanha sao destinados direta 
ou indiretamente a exporto~ao. Tamanha depen
dencia do exporta~ao tende a se tornar urn pro
blema, em urn periodo do economia mundial no 
qual o aumento dos pre~os do petr61eo e de ou
tros pre~os levou muitos poises a grandes de
ficits nos balan~os de pagamentos. t portanto, 
urn imperativo do momenta criar a industria 
olema uma segundo base atraves do montagem 
de unidodes produtoras no estrangeiro, com cujo 
auxilio possa compensar as oscila~oes no expor
ta~ao. 

Uma compara~ao com outros poises de altos 
indices de industrializa~ao mostra o grande atraso 
em que a Republica Federal do Alemanha ainda 
se encontra neste setor. Nos Estados Unidos, a 



produ~ao no exterior tem uma participa~ao de 
80 por cento no total do comercio exterior, isto 
e, a produ~ao no exterior somada a exporta~ao. 
Para a Republica Federal da Alemanha, no en
tanto, tal participa~ao situa-se em apenas 27 por 
cento. Nesta taxa reduzida, que tambem se en
contra muito aquem das da Gra-Bretanha e da 
Fran~a, percebem-se os efeitos da perda dupla 
do patrimonio ale mao no estrange ire. Portanto, 
deve-se considerar, em principia, que foi uma boa 
initiative 0 acelera~OO substantial, durante OS ul
timos anos, do ritmo de crescimento dos investi
mentos ale miles no exterior. 

0 valor dos investimentos alemaes - sem rein
vestimentos - triplicou nos sete anos, de 1967 
a 1974, e ultrapassarci neste ano a margem de 
40 bilhoes de marcos alemaes. 

Numa epoca de superoferta de empregos e de 
afluxo crescente de opercirios estrangeiros, os 
investimentos externos transcorriam sem proble
mas, inclusive encarados sob o prisma da poli
tico de empregos. Mas agora isto se modificou. 
A questao da exporta~ao de empregos tambem 
se tornou um tema critico para nos, a exemplo 
do que jci muito antes acontecera nos Estados 
Unidos. Mas e precise reconhecer claramente, 
neste ponto, que a alternative que se apre
senta freqiientemente nao e a de produzir para 
exporter, dentro do pais, ou produzir no estran-

geiro, mas sim produzir no exterior ou entao nao 
produzir nada. Alem disso, os investimentos no 
exterior estimulam em todos os setores a coope
ra~ao economica com o pais parceiro e, conse
qiientemente, as exporta~oes para lei. 

Hoje, o comercio acompanha o investimento. 
Tambem neste campo o Brasil constitui um coso 
modeler: os altos investimentos alemoes no 
Brasil tambem influiram favoravelmente nos ex
porto~oes. Enquanto as exporta~oes globais ale
mas triplicorom nos ultimos dez anos - de 1965 
a 1975 -, as exporta~oes para o Brasil aumen
toram oito vezes. Em outubro ultimo, foi reali
zodo em Froncfort um congresso teuto-brosileiro 
de economic, cujo ponto central foi a questao 
dos investimentos. A este congresso comparece
rom nada menos do que 270 participantes. Este 
interesse exceptional comprova dois fatos: a vi
sao dos emprescirios alemiies, que pensom alem 
da recessao e fazem pianos para o futuro, e a 
permonente otra~ao que o Brasil exerce sobre 
os investidores alemoes. 

Minhos Senhoros e meus Senhores: 

Acredito estor fozendo uma previsao pouco orrris
cado oo profetizar: o numero de associados da Co
mara Teuto-Brasileira de Industria e Comercio de 
Sao Paulo ainda estci Ionge de atingir o ma
ximo. 

Comunicado Conjunto comunicado traduz 0 born 
Brasil-Republica Federal da 

Alemanha, de 19 de novembro entend"tmento bras"tl rfa 
de 1975, sobre a visita oficial que -
o Ministro das Rela~oes Exteriores da RFA, Hans-Dietrich Genscher, realizou ao Brasil 

Atendendo ao convite do Governo do Brasil, o 
Ministro dos Rela~oes Exteriores da Republica 
Federal da Alemanha, Senhor Hans-Dietrich 
Genscher, efetuou visita oficial ao Brasil do dio 
17 ao d ia 19 do corrente. 

Durante sua permanencia em Brasilia, o Ministro 
Genscher foi recebido em audiencia especial pelo 
Senhor Presidente da Republica, Generol-de-Exer
cito Ernesto Geisel. 

0 Chanceler da Republica Federal da Alemanha 
monteve converso~oes com o Ministro das Rela
~oes Exteriores do Brasil sobre temas de inte
resse comum aos dois poises no campo multila
teral e no bilateral. Manteve, igualmente, enten
dimentos com os Senhores Ministros da Industria 
e do Comercio, Severo Gomes, Minas e Energia, 
Shigeaki Ueki, e com o Ministro-Chefe da Secre
taria de Planejomento, Joao Paulo dos Reis 
Velloso, em reuniao, no Ministerio das Rela~oes 
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Exteriores, a qual estiveram presentes OS empre
s6rios alemoes que o acompanharam nesta via
gem. 

Em cerimonia realizada no Palacio ltamaraty, no 
dia 18, os dais Chanceleres trocaram Netas que 
poem em vigor o Acordo sabre Coopera~ao no 
Campo dos Usos Paclficos do Energia Nuclear, 
assinado em Bonn, no dia 27 de junho ultimo. 
No mesma ocasiao, foram assinados protocolos 
de coopera~ao financeira, relatives aos financia
mentos concedidos pela Republica Federal do 
Alemanha para projetos de desenvolvimento 
economico-social considerados prioritarios pelo 
Governo brasileiro. 

No espfrito dos entedimentos iniciados em Bonn, 
no mes de junho, por ocasiao do visita oficial do 
Ministro das Rela~oes Exteriores do Brasil a Re
publica Federal do Alemanha, os dais Chance
Jeres procederam a uma ampla troca de pontes 
de vista sabre os principais problemas mundiais 
contempordneos. Os dais Chanceleres deram es
pecial aten~ao as questoes vinculadas ao rela
cionamento entre poises desenvolvidos e poises 
em desenvolvimento. Concordaram em que a VII 
Sessao Especial do Assembleia Geral das Na~oes 
Unidas constituiu urn exito no sentido de demons
trar que a coopera~ao entre os poises e prefe
rivel a confronta~ao e de encaminhar solu~oes 
que permitam alcan~ar o justa equilibria de in
teresses entre os poises mais desenvolvidos do 
Norte e os poises menos desenvolvidos do Sui. 
Reconheceram a importoncia do problema e a 
urgencia que esta a reclamar para sua solu~ao. 
Afirmaram a disposi~ao de ambos os Governos 
de realizer uma estreita coopera~iio nesse sen
tide, para o que estimaram conveniente consul
tas regulares e permanentes entre as duos Chan· 
celarias. Estiveram de acordo em que, para qua 
se chegue a urn justa equilibria nos rela~oes 
economicos entre poises desenvolvidos e em de
senvolvimento, e necessaria que as na~oes indus
trializaCias abram mais os seus mercados aos 
produtos dos poises em desenvolvimento, nao 50· 

mente para suas materias-primas como tambem 
para produtos semi-acabados e manufaturados. 
Estimaram que esse esfor~o por parte dos poises 
mais desenvolvidos deve ser empreendido por 
todas as na~oes industrializodas. Concordaram, 
finalmente, em que os poises mais desenvolvidos 
devem colaborar para que sejam dodos incentives 
a industrializa~oo dos poises em desenvolvi
mento. Consideraram que o equilibria de interes-
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ses buscado no plano internacional se benefi~ia
ria com associa~oes economicas de car6ter mais 
permanente, baseadas nos principios do econo
mic de mercado, para o que poderia ser fator 
de fundamental importdncia a transferencia de 
tecnologia. Nesse sentido, ressaltaram que era 
exemplar a coopera~ao bilateral entre o Brasil 
e a Republica Federal do Alemanha. 

Os dais Chancelerss consideraram que a Confe
rencia de Paris, a realizar-se no proximo mes 
de dezembro, j6 deveria refletir as inten~oes de 
coopera~ao que foram identificadas nos posi~oes 
dos dais poises. Expressaram a importdncia do 
encontro dos Chefes de Governo dos principais 
poises industrializados, em Rambouillet, durante 
o qual foi manifestada a vontade de coopera~ao 
dos Governos desses poises para a solu~ao dos 
problemas economicos mundiais e sua convic~ao 
quanta a necessidade de crescente liberaliza~ao 
no comercio com os poises em desenvolvimento. 

Os dais Chanceleres passaram em revista os 
principais acontecimentos politicos que afetam a 
paz e a seguran~a internacional. Manifestaram 
sua esperan~a de que o processo de descoloni
za~ao no continente africano seja concluido o 
mais rapidamente possfvel e sem interferencia 
de terceiros. 

Ao examinarem as rela~oes economicas bilate
rais, os Ministros de Estado presentes discutiram 
assuntos de interesse direto para o intercdmbio 
economico e 0 comercio entre OS dais poises, 
tendo sido enfatizados os resultados positives do 
politico seguida pelo Governo brasileiro no to
cante ao ingresso de capital estrangeiro no 
Pais. Os Ministros presentes estiveram de acor
do em que a politico liberal de investimentos e 
fator de incremento das rela~oes bilaterais. Res
saltando a importoncia de recursos externos 
para a consecu~ao dos objetivos estabelecidos no 
II Plano Nacional de Desenvolvimento, a parte 
brasileira esclareceu o significado das medidas 
adotadas no area do propriedade industrial e 
para a concessao de incentives fiscais a inves
timentos diretos. 

Ambos as partes reconheceram que a manuten
~ao dos principios fundamentais do sistema ba
seado no economic de mercado e condi~ao b6sica 
para o estreitamento ainda maier dos la~os eco
nomico-financeiros e comerciois que unem o 
Brasil e a Republica Federal da Alemanha. 



Discurso do Chanceler Azeredo do Silveira, no comissao mista, elo 
Palacio ltamaraty de Brasflia, • • • • 

em 21 de n_ovembro de 1975, entre brastletros e trantanos 
no assmatu ra do acordo 

que constitui a Comissao Mista para a Coopera~ao Economica e Tecnica 
entre Brasil e Ira, atraves de troca de Notas com o Embaixador iraniano no Brasil, Ali Fotouhi 

Senhor Embaixador Fotouhi, 

E com grande prazer que assino, em nome do 
Governo brasileiro, o presente acordo, pelo qual 
e constituida a Comissao Mista para a Coope
ra~ao Economica e Tecnica entre o Brasil e o 
Ira. 

Considero o presente ato como altamente signi
ficativo. Constitui niio apenas o instrumento 
para criar os mecanismos indispens6veis a efeti
va~ao da coopera~iio economica entre os nossos 
dois poises, mas, sobretudo, demonstra, pelo alto 
nivel em que e constituida a Comissao Mista, o 
desejo de nossos Governos de dedicarem aten~ao 
priorit6ria ao desenvolvimento das rela~oes bra
silei ro-iranianas. 

A distdncia geogr6fica nao constituir6 empeciiho 
a realiza~ao deste objetivo. Ela e largamente 
compensada pelas multiples coincidencias de in
teresses, pelo paralelismo dos esfor~os de nossos 
povos e de nossos Governos para atingir mais 
altos est6gios de desenvolvimento economico e 
social, pela semelhan~a entre os sentimentos de 
legitimo orgulho nacional, que inspiram, num e 
noutro pais, os altos prop6sitos de nossas res
pectivas politicos. 

Estou certo, Senhor Embaixador, de que as Notas 
que acabamos de trocar, serao nao somente urn 
instrumento eficaz para a identifica~ao e aprovei
tamento das oportunidades de coopera~ao econo
mica e tecnica entre os nossos dois poises, mas 
urn passo importante para o estreitamento das 
rela~oes entre nossos povos e nossos Governos. 
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menos desenvolvidos, 
porem mais lucidos 

p~~:;;~::~:~~!~:i;;::~~ porque mais vulneraveis 
Economica lnternacional, em Paris, em 17 de dezembro de 1975 

Senhor Presidente da Conferencia, 

Sejam minhas primeiros palavras para monif£s
tar o ogradecimento do Governo brosileiro ao 
Presidente Giscard d'Estoing por sua esclarecido 
iniciativo ao sugerir a reolizo~ao do presente 
Conferencio. 

Hci mementos na vida das no~oes em que e opor
tuno fazer umo avalio~ao do estodo das rela~oes 
internocionais e de suas perspectivas. A verdode 
e que, jci hci algum tempo, vivemos sufocados 
por um crescenta numero de problemas gerais e 
particulares nos nossas rela~oes economicas, que 
desfavorecem o dicilogo, restringem a compreen
sao recfproca e relegam a coopera~ao a um pla
no secunda rio. Nesse ambiente sobrecarregado 
de tensoes, exacerbam-se os antagonismos e en
rijecem-se as posi~oes. Esta Conferencia pode e 
deve proporcionar precisamente as condi~oes 
para que se soia desse impasse. 

brasil comparece sem preconceitos a 
conferencia 

Embora o Brasil tivesse preferido que a Confe
rencia se houvesse realizado hci mais tempo, tol
vez em julho possodo, quando teria sido mais 

oportuna, a ela chega sem preconceitos, disposto 
a examiner com limpidez os componentes do 
crise atual para tirar os conclusoes adequadas 
a sua efetiva solu~ao, no beneficia geral. Acre
dita o Brasil que melhor atitude niio pode. ser 
adotada do que a de esquecermos todos, por 
momentos, as trincheiras estabelecidas em ou
tros foros multilaterais e ousar pensar de forma 
inovadora, neste encontro. Obviamente, essa d:s
posi~ao de ser criador e construtivo s6 pode ser 
efetiva se partir de todos, pafses em desenvol
vimento e poises desenvolvidos, e se estivermos 
todos conscientes de que temos um interesse 
comum a preserver. 

Disso estci convencido o Brasil e por razoes que 
transcendem o puramente economico. 0 Brasil 
ve no presente encontro algo de mais funda
mental. Para nos, os Governos que estao aqui 
representados significam, no seu conjunto, o 
universo etico e cultural que, dentro de uma 
terminologia imprecise em termos geogrOficos, e 
chamodo de Mundo Ocidental. 0 teste que enfren
tamos, em conjunto, e o de permitir que contini.Je 
vicivel esse universe etico e cultural. 0 receio 
que nos assalta e o de que uma identifi
ca~ao restritiva desse universe possa alienor os 
poises de menor capacidade de resistencia e 
leva-los a se afastar do sistema. Porque nao 
queremos que isso ocorra, nao tem faltodo nem 
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os esfor~os nem os alertas reiterados de parte 
dos poises menos desenvolvidos, certamente mais 
lucidos para o perigo, porque mais vulner6veis 
do que os poises desenvolvidos. 

crise tem repercussiio transcendental 

A crise economica geral tem para nos, destarte, 
uma possibilidade de repercussao humanistica e 
hist6rica transcendental. 

0 Brasil encara de forma positive o desafio do 
crise. Tenho sempre observado que nos raizes 
etimo16gicas do voc6bulo crise estao embutidos 
os conceitos de distin~ao, de escolha, de decisao 
e de solu~ao. ~ com esse espirito criador que de
vemos analisar a crise presente. E e essa 6tica 
que o Brasil desejaria ver conferida aos traba
lhos das comissoes. 

Duos ressalvas se impoem antes de qualquer es
for~o de analise. Em primeiro Iugar, niio ha 
versiio autentica da crise, que exclua a veraci
dade de interpreta~oes distintas e ate divergen
tes. Em segundo Iugar, a crise niio e o resultado 
de um fato unico, introduzido extemporanea
mente no processo das rela~oes econ&micas in
ternacionais, mas resulta, ela propria, desse pro· 
cesso. A falta de compreensao para esses dois 
pontos e em grande parte respons6vel pelas difi
culdades encontradas nos debates internacionais 
sobre a materia. 

Talvez a abordagem mais construtiva no pre
sante foro seja colocar entre parenteses, por al
gum tempo, as explica~oes do crise, a fim de 
que possamos nos concentrar no exame das suas 
caracteristicas. lsso talvez nos possa conduzir, 
com um minimo de atritos, a ensaiar o exame 
de alternatives de solu~ao com preocupa~oes 
exclusivamente teleol6gicas, sem as distor~oes 
emocionais provocadas pelas divergencies quanto 
a interpreta~ao das causas do crise. 

busca de solu~oes e niio de justificativas 

0 Brasil pode dar para essa abordagem a con
tribui~ao de sua visao particular do problema. 
Com a preocupa~ao pragm6tica de buscar solu-
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~oes e nao justificativas, ao salientar alguns dos 
aspectos que, a meu ver, caracterizam a crise 
atual, procurarei ser apenas descritivo. 

A infla~ao generalizada nos poises desenvolvidos 
e, indubitavelmente, um dos elementos do crise, 
no medida em que o incessante encarecimento 
dos produtos por eles exportados para os poises 
em desenvolvimento constitui um obst6culo adi
cional ao progresso economico dos poises menos 
desenvolvidos e, por conseguinte, agrava os 
desequilibrios no ordem economica mundial. Niio 
se pode, portanto, dissociar o problema da in· 
fla~iio intema nos paises desenvolvidos do pro
blema do comercio internacional. Nesse sentido, 
tornam-se relevantes para a comunidade inter
nacional as medidas tornados internamente nos 
poises desenvolvidos para conter a infla~ao, so
bretudo naquilo que possam afetar os produtos 
essenciais exportados para os poises em desen
volvimento. 

Conjuntamente com a infla~ao, a recessao eco
nomica nos poises do OCDE, que importam, em 
conjunto, 75 por cento dos produtos exportados 
pelos poises em desenvolvimento, constitui fator 
altamente restritivo do comercio internacional, jf.t 
que, de um lado, reduz a capacidade de compra 
dos poises industrializados ou, pelo menos, di
minui o ritmo de crescimento de suas importa
~oes, e, de outro, estimula tendencies protecio
nistas das quais as vitimas preferenciais sao 
sempre os poises em desenvolvimento emer
gentes. 

descompasso no intercombio de manufaturas 
por materias-primas 

Como reflexo das tendencies acima esbo~adas, 
recrudesceu nos meses recentes a deteriora~co 
dos termos de intercambio entre produtos manu
faturados e materias-primas ou produtos de base 
em geral. Nco abordo aqui a questco de saber se 
se trata de uma tendencia secular ou nao. Qual
quer que seja a tendencia secular, ela nco explica 
que de um ano para outro, como ocorreu 
de 1973 para 1974, o valor das importa~oes dos 
poises em desenvolvimento haja crescido em 45 
por cento, enquanto que o valor das exporta~oes 
cresceu apenas em 27 por cento. Ao fim do cor
rente ano, tudo indica que o valor das importa· 



~oes por parte dos paises em desenvolvimento 
terci continuado a crescer, embora a um ritmo 
mais Iento, enquanto que o valor das exporta· 
~oes, provavelmente, terci tido crescimento nulo 
seniio negativo. 

Essas considera~oes nos levam a refletir sobre 
o caso especifico do petr61eo. 

A subita e sem precedentes alta dos seus pre~os 
tern sido apresentada como o elemento desen
cadeador da crise economica international. Sem 
querermos abrir o debate sobre as causas da 
crise - do qual prometemos nos afastar - e de 
justi~a reconhecer que a crise ja vinha despon
tando, aqui e acol6, muitos anos antes de qual· 
quer modifica~ao nos pre~os do petr6leo, e sua 
eventual eclosao era materia de freqUentes pro
facias nos foros internacionais, ha pelo menos 
uma decada. Nao se pode deixar de reconhecer, 
finalmente, que os poises produtores tern o di
reito de proteger seus recursos naturais, em es
pecial OS nao renovaveis, de fixar 0 pre~o justo 
para os seus produtos de exporta~ao e de proteger 
os seus rendimentos do erosao de sua capacidade 
aquisitiva. 

e maior a vulnerabilidade dos paises em 
desenvolvimento 

lsto posto, nao e possivel tambem deixar de 
alertar para o fato de que o necess6rio exer
cicio para corrigir as distor~oes consolidadas no 
comercio internacional do petr6leo tern que le
var em conta a vulnerabilidade especial dos poi
ses em desenvolvimento, igualmente vftimas de 
uma ordem internacional ineqUitativa e duple
mente atingidos pelo esfor~o de reacomoda~ao 
que se processa. No medida em que, em sua 
maior parte, depende, grandemente de importa
~oes de petr61eo, sofrem esses poises do aumen
to de pre~os do combustive! e dos aumentos dos 
pre~os de produtos industrializados, bern como 
das restri~oes que se acumulam contra as suas 
exporta~oes nos poises desenvolvidos. 

Para a compreensiio da gravidade do problema, 
e preciso niio perder de vista que, em compa· 
ra~iio com os paises desenvolvidos, os paises em 
desenvolvimento sofrem desvantagens peculiares, 
quais sejam a pouca capacidade que tem de con· 
versiio para formas alternativas de suprimento 

energetico, a pequena margem de que dispoem 
para reduzir o consumo de combustiveis e o 
grande empenho de sua receita de exporta~oes 
no pagamento do petroleo. No caso do Brasil, 
por exemplo, apesar do extraordinario desenvol
vimento da produ~ao hidreletrica e os pianos que 
estamos realizando para a produ~ao de energia 
nucle>ar, as necessidades de importa~ao de pe
tr61eo sao ainda de tal ordem que, nos ultimos 
dois anos, nao obstante haverem nossas expor
ta~oes crescido em 50%, a parte do receita das 
exporta~oes destinadas ao pagamento de petr6-
leo importado passou de 15%, em 1973, para 
perto de 40%, em 1974/75. 

OS problemas dos subdesenvolvidos nao 
produtores de !)etroleo 

Nos meses que passaram, desde que o Presidente 
Giscard d'Estaing lan~ou a ideia da presente 
Conferencia, varios reajustamentos se processa
ram nos correntes internacionais de comercio. 
Vemos, com satisfa~ao, que muitos poises ree
quilibram suas balan~as comerciais e se encon
tram, novamente, em condi~oes de reativar seu 
comercio externo. Esse e particularmente, o coso 
do maioria dos poises industrializados. lnfeliz
mente, o mesmo nao se do com quase todos os 
poises em desenvolvi men to nao produtores de 
petr61eo. Na medida em que os paises desenvol· 
vidos mais ou menos equilibraram suas balan~as 
comerciais, o deficit em conta-corrente dos paises 
em desenvolvimento corresponde, hoje, grosso 
modo, ao saldo em conta-corrente dos paises 
exportadores de petroleo. Essa circunstancia niio 
deve ser desconsiderada no exame das solu~iies 
da crise ao qual nos propomos neste momento. 

Ao terminer, Senhor Presidente, quero mais uma 
vez ressaltar que o Brasil encara esta Conferen
cia como uma oportunidade para o dialogo e o 
entendimento. Queremos que daqui saiam solu
~oes. Desejamos, porem, solu~oes que atendam 
a todos OS poises e nao apenas 0 alguns pOUCOS. 
Nosso esfor~o deve ser concentrado de maneira 
que todos participem, dentro de suas caracterfc;
ticas e possibilidades, dos encargos de eventuais 
esquemas cujos efeitos, por sua vez, devem a 
todos interessar. Estamos convencidos de que 
somente as solu~oes equonimes sao duradouras 
e temos a esperan~a de que a todos anime esse 
mesmo espirito construtivo. 
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Dec!a~ac;oes do_Chanceler Azered~ d~ Silveira e instituto rio-branco 
do Mm1stro Serg1o Fernando Guansch1 Bath, no 

Palacio ltamaraty de Brasilia, 

em 30 de dezem_b~o de 1.97~, em nova fase em brasilia 
no posse do M1mstro Serg1o 

Bath no cargo de diretor do lnstituto Rio-Bronco 

azeredo da silveira 

Na posse do novo diretor do lnstituto Rio-Bronco, 
Ministro Sergio Fernando Guarischi Bath, o Chan
celer Azeredo da Silveira afirmou, entre outras 
coisas, que "o lnstituto Rio-Bronco deve, coda 
vez mais, ser transformado numa escola de for
ma~ao profissional de nivel superior''. 

Anunciou o Ministro de Estado das Rela~oes Ex
teriores que "agora o lnstituto Rio-Bronco im
plementar6 o h6 muito tempo projetado Curso 
de Altos Estudos de Politico Externa, cuja fre
quencia sera requisito indispens6vel a promo~ao 
de Ministros a classe de Embaixador''. 

"0 Ministro Sergio Bath" - salientou o Chan
celer - "tem enorme responsabilidade para com 
o lnstituto Rio-Bronco, o ltamaraty e o Brasil, 
pois o crescenta aumento do peso especifico do 
Pais no cen6rio international impoe a necessi
dade de se dar progressivamente melhor preparo 
ao diplomata brasileiro. 0 crescenta peso espe
cifico do Brasil e a realidade internacional fa
zem com que, hoje, todos os postos da carreira 
diplom6tica sejam iffillortantes." 

"~ por tal motivo que o diplomata brasileiro 
precisa ter uma forma~ao coda vez mais acurada 
e uma permanente reciclagem de conhecimentos, 
a fim de estar sempre preparado para executor 
suas tarefas no processo irreversivel de o Brasil 
cumprir a missao que lhe e pr6pria e intrans
ferivel." 

Azeredo da Silveira manifestou sua confian~a no 
sentido de que "o lnstituto Rio-Bronco saiba 
atualizar constantemente seu sistema de ensino 
e sua programa~ao de estudos e pesquisas, para 
poder acompanhar a evolu~ao da diplomacia 
brasileira". 

"Uma das coisas que solicitei ao Ministro Sergio 
Bath, ao convid6-lo para o cargo que passa a 
ocupar, foi por em execu~ao imediatamente o pla
no de transferencia do lnstituto Rio-Bronco para 
Brasilia. Existem ainda outros pianos 
para aprimoramento do lnstituto - cuja viabi
lidode se encontra em estudos." 

lembrou, em seguida, que o Ministro Sergio Bath 
e o primeiro ex-aluno do lnstituto Rio-Bronco que 
assume sua dire~ao. "Vejo nisso uma consolida-
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~ao do espirito que presidiu a cria~ao e o de
senvolvimento do lnstituto11

, acrescentou o Chan
celer. 

Ao concluir, Azeredo do Silveira agradeceu ao 
Embaixador Alfredo Valladao - que deixa o car
go de diretor do Rio-Bronco - "por seu empenho 
e seu eficiente trabalho inicial de encaminha
mento das reformas que permitiroo ao lnstituto 
entrar em nova fase, em Brasilia". 

sergio bath 

Em seu discurso de posse, o Ministro Sergio Bath 
declarou, inicialmente, que o Chanceler Azeredo 
do Silveira lhe determinou urn importante objetivo
para 1976: "reformar o Institute Rio-Bronco e im
planta-lo no Capital do Republica". 0 Ministro 
Sergio Bath disse ser esse o maior desafio de 
sua carreira. 

Acentuou, a seguir, que fica a dever ao Chanceler 
Azeredo do Silveira duos grandes oportunidades 
profissionais. "A primeira" - explicou Sergio 
Bath - "a chefia do Divisoo de Produtos de Base, 
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que assumi ha urn ano e meio, e que deixo com 
pesar. A segundo, hoje, e a participa~ao no 
"grande salto" do Institute Rio-Bronco. "Saito" 
que s6 sera possfvel gra~as 00 empenho e a 
seriedade do Embaixador Alfredo Valladao, que 
nos deixa urn novo Regulamento do Institute, 
instrumento essencial para a sua reforma." 

Dirigindo-se ao Chanceler Azeredo do Silveira, 
afirmou: "Temos ja urn plano para a reforma e 
a transferencia do Institute Rio-Bronco. E urn 
born plano, que precisa ser traduzido em reali
dade. Uma transposi~ao diffcil, do qual me apro
ximo com respeito, mas com naturalidade, mo
vido pela confian~a no apoio de Vossa Excelencia 
e de todo o ltamaraty." 

"Os objetivos desse plano integram urn amplo 
movimento de moderniza~ao e de aprimoramento 
do Ministerio das Rela~oes Exteriores, que Vos~a 
Excelencia vern conduzindo desde o primeiro dia 
do sua administra~oo. Sao objetivos que sensi
bilizam esta Coso. 0 ltamaraty sabera responder 
ao estfmulo" - prosseguiu Sergio Bath. 

Ao finalizar, declarou que, de acordo com ori
enta~oo do Chanceler Azeredo do Silveira, "o 
Curso de Prepara~ao a Carreira de Diplomata 
iniciara suas aulas, em abril vindouro, nesta 
cidade. Sera ja urn Curso renovado, embora pre
servando o peculio do sua tradi~oo". 



Polestro do Chonceler 
Azeredo do Silveira em Brasilia, 

em 8 de outubro de 1975, 

o brasil e a nova 
ordem internacional 

por ocosiao do obertura dos trobolhos do Painel de Assuntos lnternocionais, 
promovido pelo Comissao de Relo~iies Exteriores do Cornaro dos Deputados 

£ com imenso prazer que inaugurQ este ciclo de 
palestras e de debates sobre assuntos interna
cionais. A iniciativa do Comissao de Rela~oes 
Exteriores do Camara dos Deputados nao poderio 
ser mais oportuna. De fato, o recente desenvol
vimento economico e social do Pais, sua inesca
pavel maior proje~ao internacional e, ao mesmo 
tempo, por essas mesmas rozoes, sua crescente 
interdependencia com outras na~oes, tornam o 
tema do politico externa uma preocupa~ao prio
ritaria para todos oqueles que se interessam 
pelos destinos do Pais. 0 ltamaroty, que carrega 
o dever institucionol de assessorar no formula
~ao do politico externa e de conduzi-la operocio
nolmente, tern clara a consciencia dessas respon
sabilidades acrescidas e do necessidade de ver 
criada uma opiniao publica nao-profissional so
bre assuntos internocionais que respalde o Go
verno nos suas iniciotivas. E quando falo em res
paldo nao me refiro exclusivamente ao aplauso 
incentivador mas tombem a critica construtiva, 
dirigida a auxiliar, corrigir, orientor. Esses con
ceitos, alias, tive ja a oportunidade de exprimir 
por ocasiao das solenidades do Dia do Diplomota, 
em obril do corrente ano. 

Serio apropriodo, talvez, no presente contexto, 
ampliar aqueles conceitos. 

politico externa: o papel do itamaraty 

0 Ministerio das Rela~oes Exteriores tern, com 
relo~ao aos demais, a peculiaridade de pratica
mente so poder medir a sua performance em 
termos quolitativos. 0 ltamaraty nio const..Oi 
estradas, nio vende produtos, nio forma profes
sores, nio aplica vacinas, nio planta nem colhe. 
Tambem diversamente do que ocorre com as ati
vidades politicas e administrativas de ambito 
interno, as do ltamaraty siio predominantemente 
voltadas para os intereses permanentes ou de 
Iongo termo do Pais, de preferencia aos interes
ses circunstanciais ou imediatos. 

Essas distin~oes sao importantes para que se 
possa entender a especificidade do tarefa diplo
matica. Esses dois aspectos sao intimamente re
lacionados. 

Embora o produto acabado do politico externo 
nao possa normalmente ser inventariado quonti
tativamente, as rela~oes internacionais se arti
culam em torno de problemas concretos e de in
teresses tangiveis. Em muitos casos, certas vanta
gens setoriois imediatas podem indicar solu~oes 
que a ovalio~ao politico de voo mois largo desa
conselha. Outras vezes, o contrario ocorre e 6 
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a visao politico mais ampla que vai criar a mol
dura que possibilitara ganhos concretos para o 
Pais. Por essa razao, nem sempre os objetivos 
diplom6ticos parecem claros ao publico em geral 
e interesses setoriais poderao sentir-se episodi
camente prejudicados diante de quaisquer op~oes 
~oliticas. 

objetivos explicitos, segredos necessarios 

Essas considera~oes trazem a tona a alegada 
propensao da diplomacia para o segredo. Na ver
dade, nesse aspecto a diplomacia niio se distin
gue de qualquer outra atividade profissional. 
Pelo menos no coso brasileiro, e estou me refe
rindo a diplomacia do presente Governo, que e 
a que me cabe defender e explicar, niio existem 
objetivos resguardados ou ocultos. 0 Presidente 
Geisel tem tido sempre a preocupa~iio de por 
diante da Na~iio os designios do seu Govemo no 
plano externo, com total franqueza e honestida· 
de. Onde ha segredo na diplomacia e na nego
cia~iio, e esse tipo de segredo e comum a qual
quer atividade profissional ou politica. 0 passe 
de urn jogador, a compra de uma patente, a for
ma~iio de uma sociedade, enfim qualquer nego
cia~iio para aproximar partes, conciliar interes
ses, resolver disputes, supoe uma fase de di6-
logo, de entendimento ou de desentendimento, 
necessariamente resguardada da observa~iio de 
terceiros, para que elementos de pressao estra
nhos ao processo de negocia~iio propriamente 
dito nele niio influam. Ora, o que ocorre no coso 
da atividade diplom6tica e que ela e fundamen
talmente uma atividade de negocia~ao. 

grande variedade de assuntos 

Referi-me, h6 pouco, ao fato de que a diplomacia 
niio lido com objetos tangiveis que lhe sejam 
pr6prios. Deveria, talvez, ter dito que todos os 
objetos tangiveis lhe siio pr6prios, mas por vias 
indiretas. Um simples passar de olhos na volu
mosa correspondencia que as Missoes diplom6-
ticas enviam diariamente a Secretaria de Estado 
surpreenderia a qualquer niio-profissional da di
plomacia pela variedade dos assuntos tratados, 
e niio em nivel de informa~iio apenas, mas de 
negocia~ao. As ementas do milhar de telegramas 
recebidos num s6 dia comporiam um dicion6rio 
enciclopedico dos problemas do atualidade. Ai 
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seriam encontradas gestoes sobre comerc1o, fi
nan~as, coopera~ao economica, tecnica, cienti
fica, desenvolvimento social, defesa, seguran~a, 
rela~oes culturais, prote~ao de nacionais no ex
terior, saude publica, transportes, educa~ao - en
fim, toda a gama de atividades sociais, conduzi
das essas gestoes que1· em nivel bilateral, com 
uma centena de poises dos mais variados esta
gios de desenvolvimento, quer em nivel multi
lateral, em associa~oes regionais ou universais 
de poises. 

0 papel do diplomata e 0 de aproximar interes· 
ses nacionais distintos em todos esses diversos 
campos. Ele se toma, pois, o interprete dos in· 
tereses nacionais em cada um dele$, conforme 
definidos pelos setores competentes. Mais do que 
o interprete, ele e levado a ser, tambem, o coor
denador desses interesses, sempre que eles se 
projetem no campo externo e conduzam a nego
cia~ao. 

politica externa: o papel da opiniao publica 

Disse h6 pouco que a politico externa nco se 
processa num universe fechado imune as influ
encias da opiniao publica. Gostaria de ampliar 
essa ideia para dizer, inclusive, que a opiniiio 
publica pode e deve ter uma importante contri
bui~ao para a formula~ao e a condu~ao da poli
tico externa. Para que exer~a essa fun~ao, deve 
ela, porem, ser esclarecida e atuante de forma 
construtiva, pois 0 que interesse e que haja co
munhao entre os objetivos e os metodos da 
politico externa e as legitimas aspira~oes nacio
nais. Assim, e preciso nao confundir a expressao 
desses sentimentos gerais com as manifesta~oes 
de grupos mais vocais de representatividade 
marginal. 

Um do primeiros requisitos para que se forme 
uma opiniiio publica esclarecida sobre assuntos 
internacionais e o dialogo franco entre o Govemo 
e o povo sobre suas questies fundamentais. lsso 
procuramos fazer constantemente. 0 ltamaraty 
mantem permanente contato com a imprensa, com 
os meios intelectuais e com grupos profissionais 
de todas as categories, aos quais explica quoti
dianamente a sua tarefa. Nos ultimos doze meses, 
diplomates brasileiros fizeram palestras em cursos 
ou seminaries nos varios Estados do Brasil numa 
media de duos vezes por semana. 



Esses contatos nao setvem apenas ao prop6sito 
de levar o ltamaraty ao povo mas tambem, e de 
forma muito importante, para frazer o povo 
ao ltamaraty. Os debates que ocorrem nesses 
encontros fornecem preciosas indica~oes sobre 
as preocupa~oes correntes e predominantes do 
publico e orientam a atividade de analise do di
plomata. 

c:ondic:ionantes da politico exterior: o quadro 
externo 

Uma obsetva~ao frequente nesses contatos e a 
relativa falta de familiaridade com os conditio
nantes do politico externa por parte da maioria 
dos leigos em politico international. 

A esse respeito, convem assinalar que o brasi
leiro parece oscilar entre uma atitude ufanista, 
que atribui ao Pais ilimitada capacidade de atua
~iio no plano international e uma atitude nega
tiva, que se traduz principalmente numa certa 
aliena~iio cultural. A atitude de inferioridade 
era, qui~6, mais corrente ate h6 poucos anos 
atras. A extraordinaria recupera~iio economica 
dos ultimos anos, que, no plano inferno, criou a 
mentalidade de que embarcamos numa estrada 
irreversivel de continuado progresso e que, no 
externo, levou a que passassem a falar do mi· 
lagre brasileiro - como antes se falava no milagre 
japones ou do milagre alemiio -, tem levado a 
que a atitude de euforia ufanista predomine re· 
centemente. 

Nao podemos ser contra sentimentos de auten
tico patriotismo e genuina aspira~iio a grandeza. 
Tais sentimentos sao, inclusive, propulsores de 
esfor~os indispens6veis a propria proje~ao do 
Pais. Ao profissional do diplomacia e importante, 
porem, que eles nao se percam num lirismo sem 
bases que leve o Pais a enveredar por ilus6rios 
sendeiros de grandeza verbal. Nosso constante 
esfor~o e o de assentor a atua~ao do Pais em 
funda~oes concretas de poder e de influencia, 
para que os frutos sejam reais e nao declara
t6rios. 

Para esse fim, devemos conhecer com clareza o 
quadro externo dentro do qual atuamos e a 
exata capacidade que temos de alter6-lo ou nao. 

condicionantes da politico exterior: o quadro 
inferno 

Simetricamente, o quadro interno e, tambem, 
um dado do problema. Contrariamente ao exter
no, porem, ele e maleavel a decisoes nacionais. 
De qualquer forma, em momentos determinados, 
ele e um dado do problema, a ser considerado 
objetivamente, como o quadro externo. 

0 diplomata faro a sintese politico dos dois qua
dros para avaliar as resultantes que melhor 
favore~am aos interesses nacionais. 

esfor~o de sintese politico sobre os obietivos 
diplomaticos do brasil 

Com base nos obsetva~oes que acabo de fazer, 
f6cil e verificar que, ainda quando existam obje
tivos permanentes para a politico externa de um 
pais, os objetivos estrategicos e t6ticos tern ne
cessariamente de refletir as diniimicas transfor
ma~oes que ocorrem no quadro externo e inferno 
que condicionam a atividade diplomatica. 

Propuseram-me os Senhores o tema "0 Brasil e 
a Nova Ordem lnternacional". Esse titulo se 
presto a duos interpreta~oes. Pode nova ordem 
querer dizer a ordem vigente, nova com rela~ao 
as que lhes antecederam. Nesse sentido, nova 
ordem se confundiria com o que vinha chamando 
de quadro externo. Pode, porem, ter uma cono
ta~ao teleol6gica e implicar ordem a ser cons
trufda. 

Pais de raizes profundamente eticas, niio pode 
faltar a nossa atua~iio a constante preocupa~iio 
com o dever-ser. Mas o proprio sentido de respon
sabilidade, que e tambem derivado dessa dominan
te preocupa~iio etica, leva-nos a ser realistas e 
pragmaticos, pois niio queremos apenas que nos
sa atua~iio seja correta, mas que ela seja tam
bem eficiente e util. Assim, sem perder de vista 
os objetivos de transforma~ao da ordem inter
national, que consideramos indispensavel para 
os objetivos mais amplos de paz, do seguran~a, 
e do eqUidade economica, temos de partir da 
constata~ao do real, e nao podemos ignorar que 
a politico e a arte do possivel. 
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raciocinio simplista favoreceu a reparti~iio do 
mundo 

No quadro externo atual ressalta indiscutfvel a 
supremacia de duos potencias de irradia~Cio uni
versal, engajadas numa disputa de influencia 
global. lndependentemente das grada~oes de po
der politico ou economico de que coda uma dis
ponha, 0 fato irrefutavel e que ambos dispoem, 
individualmente, de suficiente poder militar para 
provocar uma hecatombe mundial. Esse poder 
lhes do, de seu ponto de vista, o direito de con
siderar o problema das rela~oes entre ambos 
como de absoluta prioridade com rela~ao a todos 
os demais problemas internacionais que afetem 
a qualquer numero de poises, sob a alega~Cio de 
que o desastre que resultasse de uma insupera
vel divergencia entre elas seria universal e a 
todos arrasaria. Dentro dessa 6tica, apenas as 
duos potencias lfderes seriam protagonistas da 
hist6ria universal contemporonea, ficando a evo
lu~Cio das demais dependente dos rumos de suas 
rela~oes. 

Esse raciocfnio simplista alimentou a guerra frio, 
favoreceu a reparti~Cio do mundo em blocos, 
estimulou os alinhamentos autom6ticos e criou 
o nao-alinhamento militante. 

A evolu~Cio dessas tendencias e dinomica e, com 
o tempo, o problema das rela~oes leste-Oeste foi
se desprendendo de sua caracteristica mani
queista fundamental, apresentando-se, hoje, de 
forma infinitamente mais complexa. 

nova caracteriza~iio do mundo ocidental 

Uma marcante transforma~iio ocorreu na propria 
caracteriza~iio do mundo ocidental, com o qual 
se identificava o lado Oeste do conflito. Enquanto 
originalmente ele era concebido como a totali
dade do mundo niio-comunista, hoje e identifi
cado, pelo menos no pensamento oficial norte
americano, com as "democracias industriais", o 
que parece abarcar um numero reduzido e sele
cionado de poises do Hemisferio Norte. Tal con
cep~iio relega a uma especie de limbo politico 
mundial os poises que niio se enquadrem nas 
categorias implicitamente reconhecidas: "demo
cracias industriais", poises comunistas, poises 
niio-alinhados. 
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Ate certo ponto, ela reflete, tambem, a superim
posi~ao do conflito Norte-Sui sobre o conflito 
leste-Oeste. Com efeito, as "democracias indus
tri{]is" nao sao senao 0 subconjunto formado 
pelo encontro daqueles dois conjuntos, o que 
equivale a negar a amplitude que o universo eco
nomico ocidental realmente tern. 

Durante certo tempo nao foi de born-tom falar
se num conflito Norte-Sui, o que poderia dar a 
impressiio de que o universo ocidental estaria 
dividido. Na verdade, ele estava e a rationale, 
que justificava niio revelar a divisao, era causa 
e estimulo dessa separa~ao. Na medida em que 
se sustentava que o importante era fortalecer o 
centro e niio tergiversar nas alian~as que o ga
rantiam se estava solapando as bases mesmas 
da solidariedade, pois niio podiam os poises da 
periferia conformar-se com uma posi~ao subal
terna e indefinidamente dependente. 

primazia para 0 desenvolvimento economico 
do centro 

Em anos recentes, mais e mais, um numero cres
cente de poises passou a dar aos problemas di
retamente nacionais a primazia sobre os proble
mas de interesse indireto e entre os problemas 
de interesse direto avulta, em primeiro Iugar, o 
do desenvolvimento economico e social de seus 
povos. Niio deixa de ser curioso notar como, no 
momento em que a enfase das divergencias mun
diais parece deslocar-se do plano ideo16gico para 
0 plano dos interesses economicos, OS poises que 
se consideram o centro passaram a aplicar 
ao universo economico os mesmos raciocfnios 
que aplicavam ao polftico-ideol6gico, ou seja: niio 
havera estabilidade ou progresso economico uni
versal se niio houver recupera~ao economica no 
centro; por conseguinte, os interesses dos poises 
em desenvolvimento residem primordialmente em 
permitir ou ajudar ao centro a recuperar-se eco
nomicamente. 

brasil quer universo forte e coeso 

0 Brasil se rec:usa a ver o mundo por essas otic:as 
distorc:idas que iustific:am os privilegios de umas 
quantas pouc:as na~oes em detrimento dos legf
timos interesses das demais. Consideramos que 
a aceita~iio da realidade internacional, tal como 



ela se opresenta, e o reconhecimento do neces
sidade de harmonizer os interesses Norte-Sui, 
constituem condi~ao essential para que se inicie 
urn processo de reversao nos atuais tendencies 
internacionais e se fortale~a o universo ociden
tol em que vivemos. 

No que respeita ao conflito Leste-Oeste, recusa
mo-nos a considerar que os interesses nacionais 
necessariamente sejam contingentes aos de ou
tros paises. Por essa raziio, procuramos, por um 
lado, desmistificar o argumento que invoca os 
alinhamentos automaticos em nome da prepon· 
derancia dos interesses das na~ies lideres, e, por 
outro lado, identificar claramente e defender os 
interesses nacionais diante de cada problema 
concreto. 

Essa orienta~ao corresponde, ademais, nitida
mente, aos interesses mais vastos do grande 
comunidade das no~oes. 0 bipolarismo nado mois 
era do que a exacerbo~ao ao maximo das an· 
tigas tendencies de orgoniza~ao internacionol 
com base em sistemas de preponderdncia e de 
clientelismo, chamando-se essa preponderoncia 
por quaisquer dos nomes que caracterizavam a 
suserania politico ou economica e aquele clien
telismo por qualquer das designa~oes indicatives 
de dependencia ou vassalagem de toda ordem. 

incoerencia entre principios fixados e ordem 
estabelecida 

Curiosa e notar que nunca ninguem se perturbou 
com o fato de haver controdi~ao expressa entre 
a ordem vigente e o orcobou~o de princfpios pro
fessodo, defendido e consagrodo nos diversos 
arr'anjos internocionais biloterois ou multilote
rois. 

Esse corpo de doutrino estobelece, com pequenas 
vorio~oes, sobretudo de enfose, nos princfpios, 
quose sempre os mesmos, que as rela~oes entre 
Estados devem fundor-se em conceitos tois como 
a igualdade juridico dos na~oes, o direito a auto
determino~ao, a nao-interven~ao nos ossuntos 
infernos de outros Estodos, o direito a paz, a 
seguran~a, 00 progresso economico e social e a 
justi~o. Tern sido o inopogavel ideal dos homens 
mais esclarecidos de todos os continentes que 
esses principios sejom efetivamente aplicados e 
universalmente praticados. 

No pratica, estomos Ionge, oindo, de ver sobre 
eles estruturoda a ordem internacionol. Nao su
mirom as ambi~oes hegemonicos; o direito a 
outodetermino~Cio tern sido conquistodo em opo· 
si~Cio a ordem internocionol vigente e nao oju
dodo por elo; a interven~ao em assuntos inter
nos de outros Estodos e aindo pratica corrente 
que dificulto o entendimento e a froternidade 
mesmo no plano regional; a paz se ve prometida 
ou defendida com a for~o que amea~a a segu
ran~a; o progresso economico encalha no impos
sibilidode do coopero~Cio harmonica; e o desen
volvimento social e a justi~a sofrem ser relego
dos a prioridades esquecidas. 

a despeito de tudo, uma visao otimista 

E no entonto, noo e o apocolipse o que vejo. 

Sempre tive clara a no~iio de que e nos momen· 
tos de crise que surgem as grandes solu~ies. 
Somente a crise revela a inutilidade dos arranjos 
paliativos e a inadiavel necessidade de medidas 
profundas. 

Atrovesso o mundo, hoje, urn desses momentos 
para amplo revisoo. ~ natural que, como pri
meiro reo~ao, os poises refluom carocteristi
comente para as borreiros dos seus preconceitos 
politicos, economicos ou de qualquer ordem. ~ 
natural, oinda, que as atitudes reivindicat6rias 
de coda parte com isso se acirrem e levem a uma 
confronta~ao verbal por vezes frenetica. ~ na
tural, tombem, que os primeiros gestos de nego
cia~ao sejom minimolistos e pare~am irris6rios. 

0 importonte e entender que essa coreogrofia 
do negocia~Cio global talvez seja inelutavel e 
manter-se otento as oportunidodes que se forem 
obrindo para a dissipo~Cio dos temores irrocio· 
nois e a dissemino~Cio de juizos mois reolistas 
que ovoliom o Iongo e omplo processo de rea
comodo~Cio do ordem internacional em termos 
menos imediotistos e paroquiais. 

contribui~ao brasileira para a harmonia 
mundial 

Pensomos estor dando umo contribui~ao nesse 
sentido. 
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No plano global Leste-Oeste, o Brasil, sem em 
nenhum momento perder de vista sua profunda 
identidade com os valores cristoos da civiliza
~oo ocidental, admite e mesmo deseja que o mundo 
ocidental, reconhecido no sua inteira significa
~oo geogr6fica e cultural, se desenvolva no ri
queza de sua variedade para que possa realizar 
sua aspira~oo dominante de cria~oo de uma or
dem internacional fundada em valores humanis
ticos. Noo acreditamos no superioridade das or
dens baseadas no subordina~ao ou no imposi~ao 
de valores estranhos. Por essa mesma razao, 
vemos rica a rfendencia universal para a valori
za~oo do que e nacional, do que e tipico, do que 
e proprio de coda comunidade, em qualquer lon
gitude. 

Nossa contribui~ao nesse sentido, damo-la reali
zando uma politico externa ecumenica, certos 
de que OS contatOS sao mais Uteis do que 0 iso
Jamento e a ignoroncia, e procurando impedir 
que as rela~oes de amizade bilateral e de frater
nidade multilateral com outros poises sirvam a 
prop6sitos contrarios aos esfor~os de entendimen
to e de aproxima~ao universal aos quais nos 
consagramos. Damo-la, tambem, no foro multi
lateral institucional adequado, pela nossa cons
tante colabora~oo nos esfor~os de moderniza~ao 
do Carta e das atividades das Na~oes Unidas. 

Do mesma forma, no plano do conflito Norte-Sui, 
nossa contribui~iio e sobretudo realista, pragmci
tica e positiva. Niio podemos ignorar que o con
flito existe. Seria negar as mais claras e contun· 
dentes evidencias. Nao podemos aceitar a tese 
dos poises desenvolvidos de que o desequilibrio 
que gera o conflito originou-se nos pontas do 
sistema das economias de mercado e que e dever 
das economias perifericas ajudar o centro a re
cuperar-se para que o fluxo de investimentos, es
sencial ao progresso das na~oes economicamente 
mais debeis, volte a se estabelecer. Nao podemos, 
finalmente, contentarmo-nos com vit6rias verbais 
que nao sejam, etas pr6prias, instrumento efi
caz para a instaura~ao da nova ordem economica 
internacional. 

contradi~oes dificultam solu~ao 

A esse respeito, nao perdemos de vista a genese 
do movimento de confronta~ao entre os poises 
menos desenvolvidos e os mais desenvolvidos 
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que, em 1974, atingiu o climax durante a XXIX 
Assembleia Geral do ONU. Noo resulta ela, como 
parecem avaliar erroneamene certos estadistas 
esclarecidos nos pr6prios poises desenvolvidos, 
de uma incapacidade dos poises em desenvolvi
mento de julgar o quadro economico global e 
suas pr6prias necessidades, ou de uma voca~oo 
inelutavel de sua parte para o irracional e o 
emocional. A verdade e que os dirigentes econQ. 
micos no maioria dos poises em desenvolvimento 
revelam um requintado conhecimento das leis 
que regem a vida economica internacional e das 
institui~oes e pessoas que as aplicam nos poises 
desenvolvidos. ~ ate frequente que aqueles diri
gentes se tenham formado nos poises desenvol
vidos, ou sob a influencia das doutrinas econO
micas neles professadas. Em qualquer hip6tese, 
a experiencia COrrente e que tais dirigentes, ja 
otuando como politicos, tenham quotidianamen
te encontrado em exercicio a contradi~ao cor
rente que governa as a~oes dos lideres politicos 
e economicos dos Governos de poises desenvol
vidos que ou propagam solu~oes que, se aplica
das, redundoriam em maior autonomic dos poi
ses em desenvolvimento e, como tal, contraria
riam a continuidade ou a constru~ao de cliente
lismos economicos e politicos, ou advogam re
la~oes que, com novas roupagens, significoriam 
a perpetuo~ao do coloniolismo. 

Os exemplos sao abundantes e sua discussoo 
hoje faz parte do dia-a-dia do homem comum. 

0 espirito de confronta~oo surgiu do exaspera
~ao com essos contradi~oes, de um certo can
sa~o com o emba~amento conceitual dos pi!ises 
desenvolvidos e, tambem, do aparente falta de 
olternativas. 

acordo geral de comercio norte-sui 

Temos assistido a um relativo esfriamento de 
onimos e a esperan~a parece surgir de que se 
tenha criado um clima mais propicio ao enten
dimento. Por essa razoo, sempre atentos as opor
tunidades para maximizer os frutos do negocia
~ao, o Brasil apresentou durante a VII Assembleio 
Especial das Na~oes Unidos, convocodo especial
mente para "considerar novos conceitos e op~oes 
com o objetivo de efetivamente promover a so
lu~oo dos problemas economicos mundiois, em 



particular aqueles dos poises em desenvolvi
mento, e assistir no evolu~oo de urn sistema de 
rela~oes economicas mundiais baseado no igual
dade e nos interesses comuns de todos os poi
ses", uma proposta de negocia~oo de urn Acordo 
Geral de Comercio Norte-Sui. 

Temos ampla constientia de quanto a nossa pro
posta 8 insuficiente para atender as necessida
des dos paises em desenvolvimento e de quanto 
ela 8 ambiciosa para aplacar os temores prote
cionistas dos desenvolvidos. 

Nco propomos refazer a ordem economica inter
nacional, disciplinor os meconismos finonceiros, 
orientor os fluxos de investimentos, hormoni
zar progromos de impacto global, pensar, en
fim, no humonidode como urn todo e no cons
tru~oo de urn futuro viavel e se possivel pros
perc como uma tarefo solidaria do humonidode. 
Para tal ideolismo oindo onoo estoo moduros os 
povos. Tomon'los urn aspecto openos do vasto 
panorama de ineqi.iidodes economicos para ten
tor resolver, o do comercio internocionol, e, den
fro dele, alguns problemas muito concretes que 
soem ser os que moior desequilibrio provocom 
nos rela~oes de intercombio: ocesso e pre~os 
para certos cotegorias de produtos e em certos 
condi~oes; acesso, por porte dos poises em de
senvolvimento, oos mercodos dos poises desen
volvidos, para seus produtos de exporto~oo: pro
dutos primaries e monufoturodos, em propor~oes 
crescentes e compotiveis com as necessidodes de 
desenvolvimento; acesso, oindo, por porte dos 
poises em desenvolvimento, em condi~oes ade
quodos, oos bens de equipomento e a tecnologio 
necessaria ao desenvolvimento. Por porte dos 
poises desenvolvidos, trotar-se-ia, iguolmente, de 
garontir-lhes, em condi~oes negociodos de reci
procidade, acesso a materias-primas essenciais 
e pre~os justos para esses produtos. 

flexibilidade da proposta brasileira 

A proposta brasileiro esta baseado no consta
ta~oo de que existem interesses nos dois senti
des e, no presente, melhores condi~oes de nego
cia~oo, porquonto as vantagens que se podem 
oferecer as duos partes, se nco sao equivalentes, 
sao compativeis. A esse respeito, nco se pode 
perder de vista que a equivalencia de concessoes 
seria ineqi.iitativa, devido ao fato de que as par-

tes se apresentam para a negocia~oo em condi
~oes de total desequilibrio. 

A proposta brasileira foi propositadamente ofe
recida de forma a que seu aproveitamento pudes
se ser conduzido no moneira mais flexivel pos
sivel. Nco se liga ela a ideia de cria~oo de novo 
mecanisme institutional nem interfere com a 
execu~oo dos presentes. A rigor, uma vez que 
se chegasse ao Acordo Geral, os mecanismos 
atuois poderiam ser chamados a aplicar as novas 
regras, o que pode ser feito com urn mfnimo de 
adapta~oes. 

perspectivas e conclusoes 

~ cedo ainda para se avaliar que sorte tera a 
proposta brasileira. Em suas primeiras rea~oes, 
os poises em desenvolvimento nela encontram ele
mentos que atendem a interesses fundamentais 
seus. Quanta aos poises· desenvolvidos, e possivel 
detector atitudes de interesse acompanhados de 
reservada inquieta~oo a respeito do alcance do 
ideia. 

De alguma forma, seu progresso estara ligado a 
evolu~oo do economia global nos proximos doze 
meses. As economias do centro nco estariam 
dispostas a fazer o que considerariam "conces
soes" as economias de periferia enquanto nco 
se sentissem plenamente assentadas no trem do 
recupera~oo. Assim, o olivia do pressoo confron
tativa, obtido em parte com arranjos discrimina
torios, em parte com oferecimentos de medidas 
seletivas, que so podem beneficiar aos poises 
mais marginalizados, pode vir a servir aos poi
ses desenvolvidos para ganhar alento para suas 
manobras protelatorias quanta a medidas de co
rater mais profunda no sentido de reordena
mento economico international. Se isto ocorrer, 
estaremos, apenas, gestando uma nova onda de 
confronta~oo acrimoniosa, possivelmente mais 
articulada do que a anterior. 

brasil supera barreiras mas nao pertence ao 
novo clube 

Por sua situa~oo especial no mundo de hoje, o 
Brasil sofre limita~oes muito peculiares na sua 
capacidade de atua~oo international. Embora 
tenhamos problemas tipicos de paises em desen· 
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volvimento, as dimensoes de nossa economia nos 
distinguem de tal forma que, quer entre paises 
em desenvolvimento, quer entre paises desenvol
vidos, somos tidos por muitos como um caso a 
parte, mais corretamente colocados ao lado 
dos desenvolvidos. Nosso progresso nos do a 
fama de havermos sido, talvez, o primeiro pais 
a veneer a insuperavel barreira que separa as 
classes de paises, sem nos dar os proveitos de 
pertencer ao novo clube. Na verdade, por mais 
que nos possamos sentir lisonjeados com essa 
promo~ao, o fato e que comungamos com os pai
ses em desenvolvimento na maior parte de nos
sos problemas e que sao raros, rarissimos mes
mo, aqueles aspectos de nosso desenvolvi
mento economico e social que nos poem a par 
com o ja alcan~ado e, sobretudo, com as possi
bilidades de transforma~ao latentes nos paises 
ja plenamente desenvolvidos. 

Nao nos devemos submeter aos cantos de sereia 
que nos anunciam o nirvana economico hoje 
como nao era licito deixar-se dominar pelas cas
sandras de outrora. 

os objetivos do estado diante da realidade 

0 que importa e nao perder de vista, por urn 
lado, os objetivos permanentes do Estado e, por 

outro, a fria realidade que constitui os quadros 
politicos extemo e interno que condicionam a 
nossa atua~ao. 

Meus Senhores, 

Terei sido pouco detalhista nesta expos1~ao. Ao 
contrario das outras ocasioes em que tenho fa
lado ao publico, nao inventariei ou exemplifiquei 
os trabalhos do Governo na condu~ao da poli
tico externa do Brasil. Mas o carater deste Pai
ne! de Assuntos lnternacionais me animou a ser, 
desta vez, mais generalista. Afinal, o quadro ge
ral que esbocei e tao real quanto e real o quadro 
particular que enfeixa as op~oes nas rela~oes 
entre o Brasil e qualquer pais determinado. As 
op~oes globais sao tao concretes quanto as par
ticulares e, como estas, tern que estar fundadas 
em apresenta~oes corretas do real. 

Muitos oradores me seguirao e estou certo de 
que inumeros veios desse vasto real serao explo
rados. Nao deixaremos de estar atentos a todas 
as sugestoes que no decorrer dessas analises 
venham a surgir. 

Quero, ao terminer, louver a iniciativa da Co
missao de Rela~oes Exteriores, e desejar a este 
Painel o exito que, estou certo, nao lhe faltara. 

Oeclora~iies do Chefe do Departamento do Africa, 
Asia e Oceania do ltomaraty, ltalo Zappa, 

a realidade mundial 
e o exercicio do poder 

em Brasilia, em 10 de outubro de 1975, durante os trobolhos do Paine! de Assuntos 
lnternacionais, organizodo pela Comissao de Rela~iies Exteriores do Cornaro dos Deputados 

Sei quanto representa a oportunidade de parti· 
cipar do Painel de Assuntos lnternacionais, com 
que a Comissao de Rela~oes Exteriores da 
Camara dos Deputados inaugura modalidade 
de debates talvez sem precedentes na historic do 
Legislative brasileiro. E uma honra, urn grande 
prazer, que impoe ao beneficiario a responsabi
lidade de procurer corresponder, com seu melhor 
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empenho, a finalidade da discussao para a qual 
e chamado a contribuir. Essa contribui~ao, e cla
ro, tera de ser medida, adaptada as limita~oes 
do prazo, necessaries se se tern em vista cumprir 
o objetivo do seminario: recolher de cada par
ticipante a sua experiencia concentrada a fim de 
compor urn quadro tao rico e diverso quanto 
possfvel. 



Com esse entendimento, serei naturalmente le
vado a indicar alguns dentre os aspectos poli
ticos que repontam mais frequentemente no area 
geogr6fica correspondente ao setor do Ministerio 
das Rela~oes Exteriores onde venho exercendo 
atividades: o Departamento do Africa, Asia e 
Oceania, ou seja, a regico do globo ate hci pouco 
relegada a uma simples condi~co de periferia, 
ou mesmo, em termos de ordem mundial, a vir
tual nco existencia. 

triplica~ao dos membros da onu 

No realidade, poucos eram os povos de toda essa 
imensa regiao aos quais se permitia sequer a 
interlocu~ao no vida internacional. Alguem fa
lava por eles, ou decidia dos seus destinos, ou 
supostamente assumia a responsabilidade pelos 
seus interesses. Hoje, parece diferente. A meia 
centena de poises membros dos Na~oes Unidas 
no momenta do sua funda~ao, hci trinta anos, 
triplicou-se. Nao sao mais cinquenta, como em 
1945; sao agora quase cento e cinquenta, e o 
acrescimo provem daquelas areas. Quer dizer, 
uma organiza~ao que reflete em sua estrutura 
os designios ditodos por esquemas abstratos de 
poder; uma entidade criada para consolidar pri
vilegios ou responsabilidades, como quer que os 
chamemos; preparada para impor discipline, di
vidir os frutos do vit6ria no Segundo Guerra; 
enfim, uma tentative de estabelecer o diret6rio 
do poder mundial no base de concep~ao simpli
ficada a respeito dos meios para o exercicio 
desse poder; todo este ediffcio, labirintico, fron
doso, repartido num sem-numero de conselhos, 
comissoes, grupos de trabalho, organismos espe
cializados, institutes, ve-se progressivamente in
vadido por uma crescente massa de frequenta
dores, aos quais se tern de conferir o titulo de 
s6cios. 

£ clara que este acontecimento nao se produziu 
de forma imprevista. Nao surpreendeu a quem 
quer que seja: nem aos detentores do poder, 
nem aos simples espectadores do processo mar
cado pela delibera~ao de absorver os novos poi
ses, incorporando-os aquela ordem. 0 que nao 
se previu, em toda a sua extensao e em todas 
as suas consequencias, foram os efeitos atuais 
desse processo, que ainda nao se resolveu e, mais 
importante do que isso, nao parece contar neste 
momento com perspectivas de solu~ao. 

ruidoso coro da dissensao e do protesto 

Os poises do Asia e sobretudo os do Africa, com 
as suas quarenta e sete na~oes independentes, 
formam hoje o ruidoso coro do dissensco e do 
protesto, que leva muitos a proclamar a falencia 
da ONU como instrumento de composi~co no pla
no do convivio internacional. No entanto, cabe a 
pergunta: se a institui~ao das Na~oes Unidas 
pretendeu corporificar uma nova ordem mun
dial, baseada em principios como a igualdade 
juridica dos Estados, o direito a autodetermina
~co, 0 dever de noo-interven~co, que resultados 
diferentes se poderiam produzir? 0 primeiro pas
so para a constitui~ao da nova ordem era tornci
la efetiva em sua composi~ao universal; abrir 
as portas a todos os membros do familia das 
na~oes, com as suas virtudes e os seus defeitos, 
queixas, aspira~oes, frustra~oes, problemas de 
toda natureza, porque esta e a realidade do 
mundo a que se desejava impor aquela ordem. 
Por que, entao, o ceticismo, o desalento, que 
parece assumir propor~oes quase incontrolciveis 
na medida em que se vao sucedendo as reunioes 
anuais da Assembleia da ONU? Nao falta hoje 
quem fale em salvor as Na~oes Unidas, como or
ganiza~co destinada a resolver conflitos ou a 
encaminhar solu~oes. Nao e este o seu papel fun
damental ou, pelo menos, este nao pode ser ain
da o seu papel fundamental. Porque, se condi~oes 
existissem para exerce-to com exito nos dias 
atuais, mais 16gico e consentdneo com tal fina
lidade seria criar um tribunal de arbitragens, ao 
inves de constituir o foro universal que sao as 
No~oes Unidas em ultima analise. 

Um foro pode nao prover solu~oes ou mesmo 
encaminha-las, mas e fora de duvida a sua im
portoncia como elemento que contribui para evi
tar isolamentos e radicaliza~oes. Se a isso acres
centarmos que a principal fun~ao do foro e as
segurar a convivencia ate os extremos em que 
eta for possivel, ou seja, um tipo de convivencia 
que muitas vezes subsiste mesmo quando as re
la~oes bilaterais entram em colapso, ai entao 
encontraremos o seu mais alto significado, pois 
o nco isolamento e a persistencia do convivio 
diplom6tico sao inegciveis fatores de todas as 
evolu~oes benignas no campo dos conflitos in
ternacionais. 
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as nasoes e que criam a onu 

Aquele ceticismo, portanto, nao corresponde a 
uma genuine decep~ao. Ninguem poderia esperar 
que os problemas internacionais, na sua imensa 
complexidade de causas e efeitos, abrangentes 
das situa~oes mais diversas, pudessem ser redu
zidos ou equacionados em formulas de simples 
execu~ao. Afinal, nao e a ONU que cria as na
~oes; e 0 oposto. 

Se esta decep~ao nao se justifica, por que, entao, 
mantem-se a imagem do incredulidade? Por que 
se vai generalizando a ideia de que e necessaria 
estabelecer urn novo ordenamento mundial? Por 
que a concep~ao do mundo bipolar, do penta
grama, enfim, das formulas da politico do poder? 

A resposta nao e simples, mas o caminho para 
encontra-la e a compreensao de que o mundo esta 
ainda muito distante do unidade politico que em 
futuro longinquo tera de se ajustar, por fim, a 
sua inelutavel unidade economica. 

Os centros do poder mundial - e tomemos o pen
tagrama para designa-los na sua expressao atua
lizada (Estados Unidos da America, Uniao 
Sovietica, China, Europa Ocidental e Japao) - ja 
nao podem, contudo, pretender o controle do 
universo. Se recusam as Na~oes Unidas o papel 
diretor do novo ordenamento, e pouco provavel 
- e este fato se vai tornando coda vez mais 
evidente - que o possam assumir a revelia das 
demais na~oes. 

formas latentes de poder 

0 mundo periferico em rela~ao aos centros do 
poder pode nao revestir uma expressao de poder 
comparavel a daqueles centros. Mas a questao 
e saber se o poderio militar, os arsenais atomi
cos, a avan~ada capacidade tecnologica e cien
tifica, os recursos economicos esgotam os compo
nentes do poder. A questao e saber se outros 
elementos, notadamente os recursos naturais, in
clusive humanos, e ate os fatores psicol6gicos, 
nao representam formas latentes do poder, pron
tas a emergir e a se converterem em poder con
figurado. 

A partir de 1973, quando se assinaram os Acor
dos de Paris para por termo a Guerra do Vietna, 
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numa clara antecipa~ao dos acontecimentos de 
abril passado, e a partir da eclosao da crise de 
energia, em outubro daquele mesmo ano, as na
~oes da periferia passaram a demonstrar, com 
fatos concretos, que o poder e muito mais di
luido e muito menos suscetivel de concentra~ao 
do que se imaginava. Assume multiples formas 
e nao fica restrito aos campos indicados: o mi
litar, o economico, o cientifico ou o tecnol6gico. 
£ inesperado nos suas manifesta~oes e por vezes 
depende menos de condi~oes objetivas de preva
lencia do que de injun~oes de outra ordem. 

confusao entre poder e onipotencia 

Niio direi novidades se repetir que freqiiente
mente se confunde o poder com a onipot€mcia. 
Sao os fatos quotidianos da vida internacional 
que vern consistentemente desfazer esse malen
tendido. E e o proprio comportamento das super
potencies, das grandes potencias, do mundo in
dustrializado, enfim, que confirma existir a plena 
consciencia de limites, alguns dos quais intrans
poniveis, para o exercicio do poder nacional, 
qualquer que seja o seu detentor. 

£ talvez em fun~ao dessa consciencia que o rea
lismo politico - em Washington, Moscou, Pe
quim, T6quio e nos Capitais da Europa Ocidental 
- leva aqueles centros a rever constantemente 
seus metodos de a~ao nos outras areas do globo, 
onde as zonas de influencia e os marcos ideo
logicos vao cedendo Iugar a cria~ao de uma nova 
rationale, acima das ideologies, propria deste 
mundo que se pode chamar de terceiro mundo 
ou niio-alinhados ou simplesmente paises em de
senvolvimento. £ claro que o ingrediente ideol6-
gico ainda se mantem na politico mundial, mas 
ja nao constitui urn privilegio das grandes po
tencies poder agir, sem preconceitos, exclusive
mente de acordo com os respectivos interesses 
nacionais. 

buscar op~ao afinada com os interesses 
nacionais 

Nao desejo, nem poderia, estender-me nessas 
considero~oes. 0 objetivo nao e examiner na sua 
totalidade os aspectos politicos da ordem mun
dial. £, antes, indicar alguns aspectos que per-



mitam former uma ideia geral, ainda que imperfei
ta, das condi~oes de urn cenario politico avesso a 
simplifica~oes e generaliza~oes de qualquer tipo. 
~ diante desse quadro que se definem as op~oes 
nacionais. Nio se trata de escolher o preto ou 
o branco, a esquerda ou a direita, o Norte ou o 
Sui, mas de situar a op~io segundo criterio rea· 
lista e pragmcitico, que evidentemente nio exclui 
os padr0es eticos nem a voca~io cultural ou fi· 
losofica, mas deve sempre afinar-se com o inte
resse nacional legltimo e vicivel. 

~ especialmente importante ter sempre em vista 
que o conceito de ordem mundial pode confer 
muito de abstra~ao, o que o torna irrelevante 
para a politico externa e a a~ao diplomatica. 
Viu-se, por exemplo, que as Na~oes Unidas nao 
sao mais que urn foro e que os esquemas de 
colegiado do poder nao se sobrepoem a imensa 
complexidade das rela~oes politicos entre as na
~oes. A primeira conseqiiencia e ter de admi
tir que existe em coda uma delas a responsa
bilidade imanente de zelar pelos seus interesses, 
nao entregar-se a expectative do que venha a 
acontecer fora das suas fronteiras. 

africa tem organiza~ao de cunho modelar 

Nao direi que a consciencia desta responsabili
dade esta por igual implantada em todas as 
na~oes, mas e crescenta o numero de poises que 
a estao assumindo em maior ou menor grau. 
No Africa, por exemplo, e surpreendente veri
ficar, como me foi dado fazer recentemente, a 
extraordinaria evolu~ao que permitiu criar na
quele Continente uma organiza~ao internacional 
de cunho modeler, como e a Organiza~ao do Uni
dade Africana, em pleno e eficaz funcionamento 
no defesa dos interesses regionais. 

0 processo de descoloniza~io que se seguiu a 
Segunda Guerra e bem indicativo de que a or
dem mundial nio se pode formar senio com base 
no elemento na~io. Se assim nio fosse, que sen
lido feria o desmembramento dos grandes imp8-
rios, a ruptura de comando da metropole sobre 
as colonias? Que sentido pode ter agora, senao 
de retrocesso, que se substituam as colonies 
pelos clientes ou vassalos e as metr6poles pelos 
centros do poder? Nao reserve a Historic a esta 
modalidade de dominio o mesmo fim que sepul
tou os antigos imperios coloniais? 

Por tudo isso e que a politico exterior do Brasil 
sustenta com vigor, nos palavras do Chanceler 
Azeredo do Silveira, que "a interdependencia nao 
pode impor limites ao processo de desenvolvi
mento dos poises menos avan~ados ou condena
los a urn insoluvel circulo vicioso s6cio-econ0-
mico. Nao deve ser caracterizada como vertical. 
Esta e uma interdependencia baseada no subor
dina~ao, e nao no coordena~ao, e encontra suas 
raizes numa divisao internacional de trabalho 
obsolete, que for~a os poises em desenvolvimento 
a se especializarem como supridores de materias
primas e clientes do produ~ao de maior densi
dade tecnol6gica dos poises industrializados, im
pedindo-os de aceder a uma genufna indepen
dencia economica. 0 que se busca, portanto, e 
substituir essa interdependencia vertical por uma 
interdependencia horizontal, baseada na coope· 
ra~io e em oportunidades economicas eqiiitativas. 
A interdependencia vertical se funda no institu
cionaliza~ao do desigualdade, e passa pela de
pendencia; a horizontal supoe a igualdade, e par
te do independencia". 

Se a na~ao, identificada no estado soberano, e 
a base necessaria e insubstituivel do ordem mun
dial, e preciso preserva-la no seu atributo essen
cia! do independencia verdadeira. Falsifico-la ou 
degrada-la, por qualquer forma, significara fazer 
ruir os fundamentos desta ordem mundial que 
se pretende construtir. ~ necessaria respeitar o 
papel que lhe cabe, sem submete-la a subjuga~ao 
ou vassalagem; assegurar a plenitude do fun~ao 
essencial que lhe compete exercer no comuni
dade internacional. A igualdade juridica dos Es
tados, consagrada no Carta das Na~oes Unidas, 
nao pode ser urn simples conceito sem valor, mas 
urn principia respeitado que corresponda a uma 
regra indispensavel do convivencia internacional. 

proposta brasileira respeita individualidade 
das na~oes 

~ claro que nao se podero traduzir urn tal prin
cipia no falsa imagem do igualdade das na~o!!S. 
Mas nada impede que os poises, grandes ou pe
quenos, fracos ou poderosos, unidades de urn 
todo, se mantenham no sua intangfvel individua
lidade como sujeitos aut6nomos do ordem mun
dial. ~ mesmo essencial que essa individualidade 
se preserve para que nela se origine a vontade 
genuine de colabora~oo. Foi com esta inspira~ao 
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que a diplomacia brasileira, recentemente, tomou 
a iniciativa de levar as Na~oes Unidas a proposta 
de negocia~ao de um acordo geral de comercio 
entre poises desenvolvidos e poises em desenvol
vimento, com vistas a fixar novas regras do 
jogo para o comercio Norte-Sui. lniciativas desse 
genera e que irao consolidar nos seus efeitos 
uma nova ordem mundial, sem artificios, nem 
ilusoes, porque fundada nos aspira~oes de todos 
os povos e no seu consentimento. 

Senhor Presidente, 

Nao escondo de Vossa Excelencia o meu receio 
de nao ter podido corresponder a expectativo 
deste Painel. 0 tema constitui um desafio, nao 
apenas pela amplitude dos seus aspectos, pela 
grande diversidade de ongulos que se prestam a 
examin6-lo: h6 tambem a dificuldade inerente 
a sua propria identifica~ao. Vossa Excelencia, 
contudo, me relevar6 se em algum momenta -
que foram seguramente muitos - faltei ao ro
teiro desejado. Acredito que minhas omissoes 
serao supridas facilmente no curso do debate de 
que participam expoentes das mais diferentes 
categories profissionais. 

teorias que se multiplicam ou se repetem 

Procurei limiter a tentative de analise oqueles 
aspectos mais conhecidos, que tem servido para 
balizar a discussao do tema. Quando se fala de 
ordem mundial, e quase autom6tica a ideia, de 
um (ado, de Na~oes Unidas e, de outro, das dife
rentes teorias que pretendem explicar, alem do 
plano das rela~oes formais entre os Estados, a 
dinomica real do politico entre as na~oes. Sao 
teorias v6rias, estas que surgem a coda dia e 
algumas vezes chegam ao nosso conhecimento 
pela leitura dos jornais. A tendencia e que se 
multipliquem ou mesmo se repitam, disfar~adas 
pelo artificio semontico, pois a tanto leva, nao 
direi a incontinencia, mas a quase incontrol6vel 
ansiedade neste terreno. 

£ preciso, porem, nao esquecer que o mundo, as 
suas transforma~oes, o destino dos poises, as 
perspectivas que os cercam, nada disso existe 
para o interesse exclusivo dos especialistas. £ o 
homem comum que se interroga sabre a grande 
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questao do seu destino e e ele, a sua sorte, os 
seus receios e esperan~as que constituem o obje
tivo final e a razao de ser de todo o esfor~o 
especulativo. Pode estar a seu alcance a visao 
das claras op~oes que se abrem as comunidades 
organizadas quando r'"llCUram definir OS rumos 
do sua convivencia no plano internacional. Se 
esta possibilidade existe, impoe-se o dever de 
torn6-la efetiva, e para tanto todos os esfor~os 
se justificam. Nao que o homem comum nao pas
sa compreender; e que algumas vezes o especia
lista nao sabe explicar. 

assuntos complicados devem ser examinados 
com simplicidade 

Receio que as multiples teorias, a terminologia 
muitas vezes demasiado refinada, as expressoes 
autom6ticas, em sumo, a linguagem hermetica 
torne impossivel a compreensao de fatos e situa
~oes que nao podem escaper a inteligencia de 
quem quer que seja. Nao e um paradoxa dizer 
que os assuntos complexos devem ser examina
dos com simplicidade. Quando se fala de ordem 
mundial, a primeira ideia que surge e a do con
vivio entre na~oes. Estas sao, portanto, o ele
mento, a base, a materia-prima. Negar este fato 
ou simplesmente desconhece-lo pode levar ao co
minho errado. Mas nao se fa~am ilusoes: a or
dem mundial tem seus pilares inelut6veis, que 
sao as na~oes. 

Ouvi certa vez no plen6rio das Na~oes Unidas 
um conceito que me ficou na lembran~a: uma 
senten~a. simples, cristalina, mas a meu ver ple
na de significado naquele clima de incredulidade 
sobre o valor efetivo das v6rias resolu~oes que 
o voto majorit6rio dos poises ali congregados 
aprovara. Ouvi dizer: pode ser que essas resolu
~oes fiquem soltas no espa~o. sem vigencia ime
diata, mas tem valor profetico. Quer dizer, e pos
sivel contemporizar, mas e inevit6vel que preva
lecam afinal os desfgnios dos povos, traduzidos 
no mandata dos seus legitimos representantes. 

Renovo-lhe, Senhor Presidente, Senhor Coordeno
dor Geral, e a todos os participantes deste Pai
ne(, meu profiJndo agradecimento pela acolhida 
dispensada ao modesto servidor do Ministerio 
das Rela~oes Exteriores. 



brasil investe mais de urn bilhao 
Discurso do Presidente do Institute Brasileiro d d , 

1 do Cafe, Camilo Calazans de Magalhiies, e 0 ares no cafe' 
na abertura da reuniiio do Conselho da 

Organiza~iio lnternacional do Cafe, em Londres, em 3 de novembro de 1975 

Senhor Presidente, 

Em junho, ao iniciar aquela que deveria ter sido 
a ultima sessoo de negocia~oo do novo Convenio 
lnternacional do Cafe, a Delega~oo brasileira ma
nifestou o desejo politico do Governo de concluir 
um acordo capaz de atender eqUitativamente aos 
interesses de produtores e consumidores. Na
quela oportunidade, assinalamos a necessidade 
de que cada pais aqui representado fizesse um 
esfor~o de autoconten~oo de suas reivindica~oes, 
como unica forma de se obter um equilibria du
radouro de direitos e deveres no quadro do novo 
Convenio. 

Sabemos todos que noo foi possivel, naquela 
sessoo, ultimar a elabora~oo do texto final do 
Convenio. Noo obstante, gra~as aos arduos es
for~os entoo realizados, sobretudo no seio do 
grupo de contato, alcan~ou-se um significative 
conjunto de decisoes sobre os mecanismos basi
cos do acordo. Ficaram pendentes apenas a dis
tribui~oo do mercado entre os exportadores e 
algumas questoes que, embora relevantes, soo 
na realidade adjetivas ao corpo de decisoes fun
damentais entoo alcan~adas. 

Se comporarmos o novo Convenio, tal como es
bo~ado a luz dos resultados da sessoo de junho
julho, com os acordos anteriores, e mister re
conhecer que as inova~oes mais ponderaveis ali 
introduzidas atendem prioritariamente as preo
cupa~oes e interesses dos poises importadores. 

novos instrumentos a servi~o dos 
importadores 

Cabe mencionar, assim, os seguintes elementos 
novos, voltados todos para o objetivo de ofere
cer maiores garantias de fornecimento aos im
portadores: 

a) o sistema de quotas mistas, pelo qual 
parcela importante dos contingentes 
anuais de exporta~oo de cada pais pro
dutor devera basear-se na verifica~oo 
de estoques de cafe fisico, com o que 
se reduziria, ou mesmo eliminaria, o 
alegado risco da atribui~oo de quotas 
constituidas pelo chamado cafe-papel; 

b) as penalidades para os poises que noo 
fizeram em tempo habil a notifica~oo 
de insuficiencias; 

c) o compromisso, por parte dos poises 
produtores, de que noo manteroo ou 
adotaroo medidas governamentais que 
restrinjam o fluxo de cafe para os mem
bros importadores quando os pre~os 
estiverem acima do ponto medio da fai
xa anual; e 

d) as disposi~oes relatives a suspensoo 
das quotas em resposta a eleva~oes ra
pidas e substanciais das cota~oes. 
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Como e facil ver, Senhor Presidente, trata-se de 
poderosos instrumentos colocodos a servi~o dos 
interesses dos pofses consumidores, constituindo, 
em conjunto, solido garontio de fornecimento con
cedido pelos produtores. Estes, por suo vez, niio 
tiverom refletidos no novo Convenio algumas teses 
de grande importoncio para suos economics em 
desenvolvimento, como e 0 coso dos reojustomen
tos outomaticos ou semi-outomaticos dos pre~os 

em resposto a inflo~iio mundiol e as mudon~os de 
paridode dos principois moedas; igualmente, niio 
encontrorom respoldo, do lado dos consumidores, 
para a reivindico~iio de que se fixasse por crit&
rios objetivos o contingente onuol de exporta~iio 
ou para que se criasse urn estoque internocional 
finonciodo conjuntomente por exportadores e im
portodores. 

governo brasileiro esta disposto a 
participar do acordo 

Existe, portonto, urn cloro desequilfbrio entre as 
inovo~oes de inspiro~iio de consumidores e de pro
dutores, fozendo com que o novo instrumento 
fique muito distonte do que seria desejavel. Ape
sor disso, o Governo brosileiro esta disposto a 
porticipor deste ocordo, com bose nos entendi
mentos olcon~odos durante a ultima sessiio, por 
confior nos beneffcios da coopero~iio internocionol 
para o disciplinomento a Iongo prozo do mercado 
cafeeiro. 

Dios opos o encerromento da ultima sessiio, o 
Brasil foi otingido pelo maior geodo dos ultimos 
cinqiiento onos, fenomeno surpreendente pelo suo 
intensidode e extensiio territorial. 0 Governo bro
sileiro fez questiio de obrir as portos a todos que 
desejossem conhecer de perto os efeitos do geodo 
- e muitos representontes oqui presentes pude
ram inspecionar in loco as regioes afetadas. Por 
esse raziio, me eximo de apresentar aqui o resul
tado dos levantamentos efetuodos pelo lnstituto 
Brasileiro do Cafe, confirmodos, alias, por pesqui
sas de outros orgiios interessados do Brasil e do 
exterior. Como tambem sao plenamente conheci
dos os dodos relativos aos estoques brasileiros, 
em moos do IBC e de particulares, e facil concluir 
que, antes de tres ou quatro enos, o Brasil niio 
poder6 atingir seu nfvel normal de exporta~oes. 
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brasil vai manter sua posi~ao de grande 
exportador de cafe 

A este proposito, Senhor Presidente, sinto-me no 
obriga~iio de reiterar, neste foro, que o Brasil 
nao pretende, de forma algoma, abandonar a posi
~ao que mantem no quadro mundial de fomec:e· 
dores de c:aft. E esta nao e uma simples dec:lara· 
~ao de inten~ies, mas a expressao de dec:isies 
c:onc:retas, jci em estcigio de exec:u~ao. 0 Governo 
brasileiro, como tambem e do conhecimento pu
blico, destinou recursos superiores a urn bilhiio 
de dolores para a recupera~iio do cafeicultura 
nocionol, representando este o maior esfor~o fi
nonceiro jamois despendido, em todo o mundo, 
para o amparo do culture do cafe. A resposta de 
nossos produtores nos dci absoluta c:onvic:~ao 
de que retomaremos os volumes normals de safra, 
assegurando-nos a partic:ipa~ao traditional no c:o
merc:io mundial do produto. Os que disso duvidam 
- e que porventura se lanc:em ao plantio desor· 
denado - estarao fazendo um jogo, de inspira· 
~ao duvidosa, c:om resultados tragic:os para a to· 
talidade dos produtores. 

Creio necessaria, ainda, fazer urn breve comen
tario sobre a questiio dos pre~os do cafe, assunto 
que se tern prestado a inquietontes distor~oes. 
A geada no Brasil, oc:orrendo em momento em que 
as c:ondi~ies da oferta eram bem distintas das 
que prevalec:eram no passado, nao poderia deixar 
de provoc:ar uma eleva~ao das c:ota~ies. A nin· 
guem, produtores ou c:onsumidores, interessa que 
as c:ota~ies do cafe atinjam niveis susc:etiveis de 
provoc:ar uma retra~ao do c:onsumo. Mas e impor
tante observar que a alta verific:ada nos ultimos 
meses se fez a partir de pre~os extremamente 
aviltados, tao baixos que prejudic:avam as pers· 
pec:tivas de manuten~ao da produ~ao. Ademais, os 
niveis ora prevalec:entes nada tem de exc:epc:ional, 
pois representam tao somente a c:orre~ao das per
das reais que sofremos ao Iongo dos ultimos anos 
como c:onsequenc:ia da valoriza~ao continua e ac:e
lerada dos produtos manufaturados que c:ompiem 
a pauta de importa~ao da maioria dos paises pro
dutores de cafe. Com os atuais pre~os do mercado 
cofeeiro, Senhor Presidente, estaremos simples
mente aliviando a crise de balan~o de pagamentos 
que ameo~a os esfor~os dos pafses produtores de 
cafe em prol do desenvolvimento economico e 
social. 



queda da produ~iio brasileira e transitoria 

Senhor Presidente, 

As considera~oes que me permiti fazer visam a 
elucidar a posi~ao do Governo brasileiro com res
peito ao Convenio lnternacional do Cafe ap6s a 
geode que atingiu tao duramente as principais 
areas produtoras de meu Pais. Em resumo, esta
mos convencidos de que e transit6ria a queda da 
produ~ao brasileira, o que nos obrigar6 provavel
mente a reduzir para cerca de 12 milhoes de sacas, 
nos pr6ximos dois anos, nossas exporta~oes 
anuais. A fim de evitar sobressaltos ao mercado, 
pretendemos fazer as notifica~oes pertinentes de 
insuficiencia ainda antes do inicio de cada urn 
destes anos cafeeiros, permitindo assim que os 
shortfalls sejam distribuidos antecipadamente en
tre os demais produtores. Vencida esta fase, o 
Brasil, como jci afirmei, retomarci plenamente sua 
parcela tradicional das vendas internacionais do 
produto. As atuais cota~oes, que refletem o jogo 

des for~as de mercado tao zelosamente defendidas 
por diversos poises consumidores, node tem 
de exceptional quando colocadas no contexto am
plo des rela~oes economicas internacionais. 0 con
junto ,de decisoes alcan~adas no ultima sessao e 
o resultado de intenso trabalho preparat6rio e de 
penosas negocia~oes, que em nenhuma hip6tese 
caberia reabrir agora a pretexto do geada que 
ocorreu no Brasil. 0 Convenio, tal como esbo~ado 
em julho, foi elaborado justamente com vistas a 
permitir o disciplinamento do mercado em condi
~oes vari6veis da oferta - e vale insistir, nao 
como um instrumento para a sustenta~ao de pre
~os a niveis aviltados diante de excedentes incon
trol6veis de cafe. Por estes razoes, Senhor Presi
dente, o Governo brasileiro est6 disposto a ulti
mar agora as negocia~oes a partir do ponto em 
que as interrompemos em julho, com o intuito de 
concluirmos um acordo capaz de entrar em ope
ra~ao efetiva a 1.0 de outubro de 1976. 

Muito obrigado. 
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rela96es diplomaticas 

brasil estabelece rela~oes 
com mais quatro paises 

No ultimo trimestre de 1975, o Brasil estabeleceu 
rela~oes diplom6ticcs com tres poises africanos e 
um sui-americana: Alto Volta, Niger, Mo~ambique 
e Suriname. 

alto volta 

As rela~oes com esse pais da Africa Ocidental 
foram estabelecidas em 8 de outubro de 1975, 
dia em que o ltamaraty expediu a seguinte Nota 
a imprensa: 

"Animados pelo desejo de desenvolver as rela~oes 
de amizade e de coopera~ao entre os povos dos 
dois poises, os Governos da Republica Federative 
do Brasil e da Republica do Alto Volta decidiram 
estabelecer rela~oes diplom6ticas em nivel de 
Embaixada. 

Os Governos da Republica Federative do Brasil e 
da Republica do Alto Volta, tendo considerado as 
afinidades culturais existentes entre os dois povos 
e desejando refor~ar os la~os de coopera~ao que 
lhes permitirao atingir mais facilmente seus obje
tivos nacionais em materia de desenvolvimento 
economico e social num clime de paz e seguran~a, 
reafirmaram sua adesao aos principios de justi~a 
consagrados pelo Direito lnternacional e incorpo
rados a Carta das Na~oes Unidas, particularmente 
os que dizem respeito: 1) a igualdade entre os 
Estados; 2) a autodetermina~ao dos povos; 3) a 
nao-ingerencia nos questoes internes de outros 
Estados; 4) a soberania permanente dos Estados 
sobre os recursos naturais que se encontram den
fro dos limites de sua jurisdi~ao nacional; e 5) a 
solu~ao pacifica das controversies internacionais. 
Repudiam, igualmente, todas as modalidades de 
discrimina~ao racial, social e cultural, hem como 
o colonialismo sob todas as suas formes." 

niger 

Brasil e Niger j6 tem rela~oes diplom6ticas oo 
nivel de Embaixada desde 24 de outubro de 1975. 
Em Nota distribuida a imprensa nesse dia, o lta
maraty salienta que os Governos do Brasil e do 
Niger tomaram tal decisao "desejosos de estrei
tar os la~os de amizade existentes entre os povos 
brasileiro e nigerino, bem como de consolidar e 
intensificar a coopera~ao entre os dois poises nos 
pianos politico, comercial e cultural". A Nota in
forma que OS dois Governos vao acreditar opor
tunamente seus Embaixadores. 

mo~ambique 

0 estabelecimento de rela~oes diplom6ticas Brasii
Mo~ambique foi anunciado em 14 de novembro 
de 1975, por intermedio de um Comunicado a im
prensa divulgado simultaneamente em Brasilia, 
pelo ltamaraty, e em Louren~o Marques, pelo Mi
nisterio dos Neg6cios Estrangeiros de Mo~ambi
que. Eis a integra do Comunicado: 

"Atraves de troca de Notes entre o Ministro de 
Estado das Rela~oes Exteriores da Republica 
Federative do Brasil, Embaixador Antonio F. Aze
redo da Silveira, e o Ministro dos Neg6cios Estran
geiros da Republica Popular de Mo~ambique, Joa
quim Alberto Chissano, foram estabelecidas rela
~oes diplom<iticas ao nivel de Embaixada entre a 
Republica Federative tlo Brasil e a Republica Po
pular de Mo~ambique, com efeito a partir de 15 
de novembro de 1975." 

suriname 

Os Governos do Brasil e do Suriname estabelece
ram rela~oes diplom6ticas em 25 de novembro de 
1975, dia em que os surinamenses alcan~aram 
plena independencia do Reino dos Poises Baixos, 
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formando o mais novo Estado soberano do America 
do Sui. Naquele dia, o ltamaraty encaminhou a 
imprensa o seguinte Comunicado: 

"Os Governos da Republica Federative do Brasil 
e do Suriname, animados do desejo de prosseguir e 
ampliar as rela~oes de amizade e coopera~ao 
entre os dois poises e seus povos, concordaram, 
nesta data, em estabelecer rela~oes diplomaticas 
ao nivel de Embaixada. 

Ambos os Governos expressaram a confian~a de 
que o presente acordo contribuira para o aper
fei~oamento das rela~oes entre os dois poises e 
o estreitamento de la~os mutuamente beneficos." 

seis novas embaixadas 
brasileiras na africa 

0 Presidente Ernesto Geisel assinou, em 31 de 
dezembro de 1975, decretos criando Embaixadas 
em seis poises africanos: Mo~ambique, Angola 
lesotho, Sao Tome-e-Principe, Guine Equatorial e 
Alto Volta. 

Nos Republicas Populares de Mo~ambique e de 
Angola, o Brasil instalara suas Embaixadas nos 
respectivas Capitais - louren~o Marques e luanda. 

As outras Embaixadas terao co rater cumulativo. 
Mo~ambique ficara tambem com a Representa~Cio 
brasileira junto ao Rei no do lesotho. A Embai
xada brasileira na Republica de Sao Tome-e
Principe tera sede na Republica da Nigeria. 

A Missao diplomatica no Republica da Guine 
Equatorial sera cumulative com a Embaixada em 
Gana, e a Representa~Cio na Republica do Alto 
Volta, cumulative com a Republica da Costa do 
Marflm. 

concessiio 
de agrement 

0 Governo brasileiro concedeu agrement aos se
guintes Embaixadores: 
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Kenzo Yoshida, do Japio, em novembro de 1975; 

Jorge Emilio Casal, da Argentina, em dezembro 
de 1975; 

Johan Frederick Pretorius, da Africa do Sui, em 
dezembro de 1975. 

designa~iio de 
embaixadores brasileiros 

Miguel Alvaro Oz6rio de Almeida, junto a Nova 
Zel&adia, cumulativamente, em 7 de novembro de 
1975; 

Sergio luiz Portella de Aguiar, junto ao Governo 
de Barbados, cumulativamente, em 7 de novembro 
de 1975; 

Aluysio Guedes Regis Bittencourt, junto a RepU
blica do Afegaaistiio, cumulativamente, em 15 de 
novembro de 1975; 

Alfredo Teixeira Valladao, junto ao Reino dos 
Paises Baixos, em 25 de novembro de 1975. 

De Embaixadores brasileiros: 

entrega 
de credenciais 

Carlos dos Santos Veras, junto ao Governo do 
Quenia, em 1 0 de dezembro de 1975. 

De Embaixadores estrangeiros: 

Ali El Sonni El Muntasser, da Libia, em 6 de outu
bro de 1975; 

Simon Senghor, do Senegal, em 6 de outubro de 
1975; 

Marin Ivanov, da Bulgaria, em 11 de novembro 
de 1975. 



relac;oes comerciais 

missio austriaca 
sonda mercado brasileiro 

Uma comitiva de 50 representantes de grandes 
firmas austriacas chegou ao Brasil em 27 de outu
bro de 1975 e a qui permaneceu durante 10 dias, 
mantendo contatos com autoridades e empres6-
rios de Brasilia, Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A comitiva veio 
estudar as possibilidades de amplia~ao dos inves
timentos do Austria no Brasil, de coopera~ao 
tecnica e de intensifica~ao do interdimbio comer
cia! entre os do is poises. 

A viagem desses empresarios austriacos, patro· 
cinada pelo Departamento de Comercio Exterior 
do Austria (entidade que reune empresas comer
ciais e industriais, tanto publicas como privadas), 
e conseqiii~ncia do I Seminario lnternacionol sobre 
lnvestimentos no Brasil, reolizado em Salzburg, 
Austria, em maio passado. 

A missao austriaca apresentou propostos para o 
estobelecimento de ocordos de coopero~ao, de os
socia~ao de capitol tipo joint ventures, de ocordos 
de licen~o e ossistencio tecnico e de vendo de 
equipomentos. A coopero~ao proposto refere-se 
ao setor de fobrico~ao de equipomentos indus
triois de pequeno e medio portes, tois como born
bas especiois, tubos, bobinos, produtos quimicos 
para trotomento de metois e maquinos para cor
tor o~o e ferro. 

Propos, tombem, o estobelecimento de joint 
ventures nos setores trodicionois dos relo~oes 

economicos entre OS dois poises, OU sejo, maqui
nos, o~os e produtos quimicos. Os oustriocos de-

monstrorom interesse no oquisi~iio de novos pro
dutos brasileiros (linhos, tecidos, col~odos, outros 
ortigos de couro, compensados), assim como na 
omplio~ao dos otuois importo~oes de minerio de 
ferro, cafe e olgodao. 

Emboro nao se trotosse de visito oficiol de Go
verna o Governo, a delego~ao oustrioco esteve no 
Ministerio das Rela~oes Exteriores, em Brasilia, e 
foi recebido pelo Chefe do Departamento do Eu
ropa do ltomoroty, Joao Paulo do Silva Poronhos 
do Rio Bronco. 

comissao mista 
estimula comercio brasil-peru 

A Comissao Misto Brosileiro-Peruono, em seus 
trobolhos encerrodos em 11 de novembro de 1975, 
em limo, recomendou que por ocosiao do ossino
turo do Convenio de Comercio - j6 negociado 
entre os dois poises - sejom celebrodos, tombem, 
ocordos e controtos sobre alguns produtos (cons
tontes dos listos em onexo oo Convenio de Comer
cia). Segundo o Comissao Mista, tal providencia 
doria operotividode imedioto ao Convenio. 

A Delego~ao brosileiro propos o reservo de mer
coda, para o cobre metalico de procedencia pe
ruono, ate 35 por cento do importo~ao onuol bro
sileiro efetivo de coda tipo de cobre (inclusive o 
blister), o partir de 1977, desde que em condi~oes 
competitivos de mercodo. Exige-se o compromisso 
peruono de osseguror esse fornecimento, no me
dido de suos disponibilidodes de exporto~ao. 
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Os peruanas desejam iniciar negocia~oes para a 
aquisi~ao no Brasil, a Iongo prazo, de soja em 
grao, oleo de soja, carne congelada, miudos de 
bovino, carne ovina congelada e milho. 

As negocia~oes sobre todos os assuntos da agenda 
de trabalho da Comissao Mista se processaram 
com grande objetividade e muita cordialidade. 
lsso permite concluir que havera importante des
dobramento das negocia~oes, complementando o 
clima de entendimento de que se revestiu o en
contra do Chanceler Azeredo do Silveira com o 
Ministro das Rela~oes Exteriores do Peru, Miguel 
Angel de Ia Flor Valle. 

A ata das reunioes do Comissao Mista Brasileiro
Peruana foi assinada em 12 de novembro de 1975. 

brasil participara de 
64 mostras internacionais em 1976 

Sessenta e quatro mostras internacionais estao 
programadas pelo Departamento de Promo~ao Co
mercia! do ltamaraty para 1976: 23 na Europa, 
22 nos Estados Unidos e Canada, sete na America 
latina, seis na Africa Subsaarica e seis no Oriente 
Medio e Africa do Norte. 

A presen~a brasileira verifica-se em praticamente 
todo o mercado mundial e inclui: a) feiras, sa
foes, semanas e exposi~oes internacionais (mostras 
com participa~ao de expositores de varios pafses); 
b) semana brasileira e exposi~oes do industria 
brasileira (mostras com participa~ao exclusiva de 
expositores brasileiros); c) estandes de informa
~ao (pequenos estandes em mostras internacionais, 
sem apresenta~ao de produtos, utilizando somente 
material informativo e promocional). 

lncluem-se tambem exposi~oes setoriais, que sao 
pequenas mostras especializadas de produtos ma
nufaturados nos trade centers brasileiros (situa
dos no Setor de Promo~ao Comercial, SECOM, 
de Embaixadas e Consulados brasileiros em algu
mas das principais cidades norte-americanas e 
europeias). Exposi~ao setorial pode ser tambem 
a participa~ao com pequenos estandes de produ
tos em feiras internacionais especializadas. 
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Outra categoria de mostra brasileira e o estande 
institucional, ou seja, a participa~ao de pequeno 
porte em feira internacional sem exibi~ao de pro
dutos, abordando aspectos do realidade brasileira, 
sobre economia, turismo, informa~oes comerciais, 
etc. Para 1976, esta previsto apenas um estande 
institutional: na Feira lnternacional de Lisboa. 

Havera em janeiro um estande de informa~oes no 
Exposi~ao de Varejistas, no Hilton Hotel de New 
York; e outro no Feira Vakantie/76, em Utrecht 
(Poises Baixos). 

Em fevereiro serao exibidos artigos de lou~a, por
celana e ceramica no Variety Merchandise Show, 
no New York Coliseum; artigos diversos no Salao 
de Coma e Mesa de los Angeles (Estados Unidos); 
e ferramentas no Feira de Ferragens de Toronto 
(Canada). 0 Brasil comparecera com um estande 
de informa~oes a Feira lnternacional de Gana, em 
A era. 

Mar~o tera duos mostras brasileiras: de manufa
turados, no Feira lnternacional de Tripoli; e de 
roupas para homens, no Salao do Confec~ao Mas
culina, no Hilton Hotel de New York. 

Seriio montados, em abril, estandes de informa
~oes nos Feiras lnternacionais de Milao e de 
Hannover (Republica Federal do Alemanha). A 
I Exposi~ao Industrial Brasileira, em Jeddah, Ara
bia Saudita, exibira manufaturados em geral. 
Nesse mes, o Brasil participara tambem do 
Saliio do Couro, em Birmingham (lnglaterra). 

Quatro mostras constam do programa~ao para 
maio: uma em londres - o Salao de Decora~ao; 

e tres em New York- Premium Show (brinquedos), 
Saliio lnternacional de Artigos de Couro (roupas, 
peleteria e produtos de couro em geral) e Salao 
de Artigos de Banho, Coma e Mesa. 

No pauta de junho figuram: estande institucional 
no Feira lnternacional de lisboa; estande de infor
ma~oes no Feira lnternacional de Barcelona; 
mostra de alimentos e bebidas no Salao da Con
feitaria, no New York Coliseum; mostra de m6veis 
na Feira lnternacional do Mobiliario, em New 
York; e mostra da industria naval, na Feira 
Possidonia, em Atenas. 



0 Brasil, em fulho, ira a quatro feiras internacio
nais: a de Chicago (estande de informa~oes), a de 
Bogota (manufaturados), a de Joalheria de New 
York (pedras preciosas, alem de joias); e a de 
Damasco (estande de informa~oes). Em Lagos, 
Nigeria, acontecera a II Exposi~ao Industrial Bra
sileira (manufaturados em geral). Ainda em julho, 
produtos brasileiros ficarao em exibi~ao no Saloo 
de Artigos para Presente de Los Angeles e no 
Exposi~ao de Moscou do Industria Leve. 

Para agosto, esta programada a presen~a brasi
leira no Saloo do Cal~ado e no Saloo de Artigos 
para Presentes, ambos no New York Coliseum; no 
Saloo de Joias e Adornos, de Los Angeles; no Feira 
Parceiros para o Progresso, em Berlim Ocidental 
(manufaturados); na Feira lnternacional de Lou
ren~o Marques, Mo~ambique (manufaturados); no 
Feira lnternacional do Cal~ado, em Montreal (Ca
nada). 0 Brasil faro - tambem em agosto - a 
Ill Exposi~oo Industrial Brasileira de Caracas (ma
nufaturados) e ter6 urn estande de informa~oes no 
Salao Tu e Teu Mundo, em Hamburgo (Republica 
Federal do Alemanha). 

Onze mostras figuram no agenda de setembro. 
Cal~ados e artigos de couro brasileiros serao ex
postos no Feira lnternacional do Couro de Paris; 
manufaturados, nos Feiras lnternacionais de Santa 
Cruz de Ia Sierra (Bolivia) e de Salonica (Gracia); 
mobiliorio, no Feira lnternacional de Moveis de 
Milao; ferramentas, no Salao Nacional de Merca
dorias, no New York Coliseum; e marmores, no 
Feira lnternacional de Marmores de Verona (Italic). 
Seroo montados estandes de informa~oes nos Fei
ras lnternacionais de Outono (Viena), de Helsinque, 
de Gotemburgo (Suecia), de Nairobi (Quenia) e no 
Feira lnternacional do Levante, em Bari (Italic). 

Em outubro fabricantes nacionais levarao manu
faturados a I Exposi~oo Industrial Brasileira do 
Cidade do Mexico e as Feiras lnternacionais de 
Argel, Bagda, Teera, Luanda, Assun~oo e Santiago. 
A modo brasileira estara presente ao Saloo lnter
nacional da Modo de Munique. Artigos brasileiros 
de esporte serao expostos no Salao lnternacio
nal de Artigos Esportivos no New York Coliseum; 
no Salao do Material Esportivo de Los Angeles; 
e no Saloo do Esporte e Lazer, de Birmingham. 
Ainda em outubro, o Saliio Nacional de Roupas, 
programado para o Hilton Hotel de New York, 
apresentara tecidos e artigos de armarinho bra
sileiros. 

Durante o mes de novembro, manufaturados bra
sileiros serao exibidos na Feira lnternacional de 
El Salvador; artigos de couro, no exposi~oo espe
cializada de Moscou; artigos de hotelaria, no 
Saloo do New York Coliseum; e utilidades domes
ficas, no Saliio de Londres. 

Finalmente, em dezembro, o Brasil comparecera 
a Feira lnternacional de Dacar, com urn estande 
de informa~oes. 

Como feiras e exposi~oes sao eficientes instru
mentos para a promo~ao dos produtos brasileiros 
no exterior, o ltamaraty vern - desde 1971 -
aperfei~oando o atendimento ao empresariado 
nacional, procurando oferecer-lhe todo apoio e 
assistencia necessaries ao incremento de suas ven
das nos mercados internacionais. 

0 aumento de 513%, em cinco anos, no numero 
de empresas participantes, demonstra a eficiencia 
do sistema montado pelo Ministerio das Rela~oes 
Exteriores: em 1970, 200 empresas participaram 
das mostras oficiais do Departamento de Promo~oo 
Comercial, enquanto em 1975 esse total elevou-se 
para 1226. 

Os resultados comerciais sao ainda mais signifi
cativos. Merece destaque especial a participa~oo 
brasileira do Feira do Industria Naval de Oslo, 
Noruega (Norshipping/75), onde representantes de 
estaleiros do Brasil firmaram contratos de vendas 
no valor de dezenas de milhoes de dolores, para 
atender a pedidos de armadores europeus. 

A participa~ao brasileira nos mostras mais impor
tantes sera confiada a empresas nacionais espe
cializadas. Cabera a tais empresas a promo~oo 
das mostras junto aos exportadores brasileiros, 
bern como a presta~ao de informa~oes sobre o 
modo como deverao proceder os que desejam 
participar das feiras e exposi~oes oficiais de 1976. 

As empresas selecionadas pelo ltamaraty foram 
Arquiprom, Foco, Alcantara Machado, Fag, Fenac/ 
Ki-Painel e Epi. A Arquiprom trabalhara com as 
segu intes mostras: de Toronto (ferramentas), de 
Bogota (manufaturados), de New York (joias e 
pedras preciosas) e de Santa Cruz de Ia Sierra 
(manufaturados). A Alcantara Machado cuidar6 
de tres mostras de manufaturados (Jeddah, 
Mo~ambique e Teerii) e de uma de modas 
(Munique). 
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A Foco se responsabilizarci por seis mostras: qua
tro de manufaturados (lagos, Argel, Mexico e 
Santiago), uma de artigos de couro e de cal~ados 
(Paris) e o estande institucional de lisboa. A Fag 
prestarci servi~os a cinco mostras, todas de manu
faturados: Tripoli, Caracas, Salonica, Bagdci e El 
Salvador. A Fenac/Ki-Painel ficou com a Feira de 
Cal~ados de Montreal e a Epi, com a Feira lnter
nacional de Assun~ao (manufaturados). 
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E atroves da rede brasileira de Missoes diploma
ficas e Reparti~oes consulares - aproximada
mente 150 postos no exterior - que o ltamaraty 
desenvolve amplo trabalho de promo~ao comer
cial, com o objetivo de incrementar nossas expor
ta~oes de bens e servi~os. Contribui, assim, para 
o ingresso de divisas e maior equilibria da balan~a 
comercial do Pais. 



inspe~ao dos marcos da 
fronteira brasileiro-peruana 

Troca de Notas sobre lnspe~iio dos Marcos da Fronteira 
Brasil-Peru, assinadas pelo Chanceler peruano, 
Miguel Angel de Ia Flor Valle, e pelo Embaixador 
brasileiro no Peru, Manoel Emilio Pereira Guilhon, em 
Lima, em 6 de outubro de 1975. 

Considerando a necessidade de serem inspecionados 
os marcos de nossa fronteira comum, j6 definitiva
mente demarcada desde 1927, com o objetivo de re
parar ou reconstruir os marcos danificados e de veri
ficar a necessidade de serem densificados os marcos 
existentes, tenho a honra de levar ao conhecimento 
de Vossa Excelencia que o Governo brasileiro concor
da em constituir uma Comissao Mista de lnspe~ao dos 
Marcos do Fronteira Brasil-Peru. 

Esta Comissao, com base no Tratado de 8 de setem· 
bro de 1909, nos vinte e cinco Atas do demarca~ao 
do fronteira, executada de 3 de julho de 1913 a 13 

"0 importante e fundamental e procurar 
explicitar as convergencias tacitas e maximizar 

o produto das negocia~oes inspiradas no 
interesse national das partes, uma vez 

que os tratados so siio realmente estaveis 
e duradouros na medida em que representam 

a harmoniza~iio de posi~oes, condi~iio 
imprescindivel a perenidade dos 
pactos" - Azeredo do Silveira. 

de setembro de 1927, e considerada ainda a Ata do 
reuniao realizada em Washington, Estados Unidos 
do America, em 4 de mar~o de 1925, devero executor 
os seguintes trabalhos: 

a) inspecionar os oitenta e seis marcos do 
frontei ra Brasil-Peru, entre a nascente do 
rio Javari e a confluencia do arroio Yave
rija com o rio Acre, constantes do Ata do 
Comissao Mista firmada em 12 de setembro 
de 1927; 

b) reconstruir os marcos destruidos e reparar 
os danificados, adotando, no coso do re
constru~ao, novo modelo de marco, que ser6 
estudado e aprovado em conferencia do 
Comissao Mista; 

c) verificar a necessidade de densificar a de
marca~ao anterior (1913-1927) nos trechos 
de fronteira seca, mediante a intercala~ao 
de novas marcos secund6rios; coso seja 
constatada essa necessidade, projetar e cons
truir os marcos indispens6veis a boa ma
terioliza~ao dos referidos trechas, determi
nando as respectivas posicaes geogr6ficas; 
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d) fazer uma inspe~aa ao Iongo do rio Javari 
e construir marcos de referencia nos locais 
em que a Comissao Mista julgar conveniente; 

e) estudar e propor aos respectivos Governos 
as providencias que possam ser adotadas 
com o fim de manter uma sistematica ins
pe~ao e conserva~ao dos rna rcos de fron
teira; 

f) documentar toda sua atua~ao mediante 
Atas, que serao lavradas em quatro exem
plares do mesmo teor (dais em idioma por
tugues e dois em idioma espanhol), deven
do ficar em poder de coda Delega~ao urn 
exemplar em idioma portugues e urn exem
plar em idioma espanhol. Todas as Atas, 
para que tenham pleno efeito e se consi
derem em boa e devida forma, serao apro
vadas em conferencias (reunioes plenarias) 
da Comissao Mista, que deverao ser reali
zadas, em principia, uma vez por ano, em 
coda urn dos poises, alternadamente, ate 
que se conclua a trabalho previsto; 

g) as Atas das conferencias (reunioes plena
rias), acompanhadas da documenta~ao cor
respondente (plantas, monografias, etc.) se
rao encaminhadas ao conhecimento dos res
pectivos Governos; 

h) a Comissao Mista podera suspender e rea
tar as opera~oes de campo ou gabinete, 
mediante acordo entre os respectivos Dele
gados-Chefes, por mativos justificados, que 
deverao constar em Ata; 

i) 

j) 

k) 

I) 

ambos os Governos providenciarao para que 
os viveres, instrumentos e autros quaisquer 
artigos que as Comissoes devam transpor
ter do territ6rio de urn das poises para o 
do outro, no desempenho de suas missoes 
especificas, circulem com inteira isen~ao de 
quaisquer entraves; semelhantemente, o pes
seal, os veiculos e embarca~oes de coda 
Comissao transitarao livremente pelo terri
t6rio da fronteira; 

coda Comissao fara sues despesas e con
tribuira por metade para as que resultem 
de trabalho efetuado de forma mista; 

dentro do prazo de noventa dias, a contar 
da data da presente Nota, serao designadas 
as Delega~oes dos dois poises, podendo os 
Delegados-Chefes convocar a primeira con
ferencia da Comissao Mista na qual se esta
belecerao as normas de seu funcionamento; 

terminados os trabalhos programados na 
presente Nota, a Comissao Mista reuni r-se-6, 
redigindo-se entao uma Ata final, da qual 
deverao canstar todos os servi~os realizados. 

A presente Nota e a resposta afirmativa de Vossa 
Excelencia serao consideradas como urn Acordo entre 
os dois Governos, sobre a assunto, e constitutive da 
referida Comissao. 
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coopera~ao tecnica e cientifica 
brasil-peru e intensificada 

Acordo Basico de Coopera~ao Cientifica e Tecnica en· 
tre Brasil e Peru, assinado no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 8 de outubro de 1975, pelo Chanceler 
Azeredo da Silveira e pelo Embaixador peruano no 
Brasil, Gonzalo Fernandez Puyo. 

0 Governo da Republica Federative do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Peru, 

Animados pelo desejo de fortalecer os tradicionais 
la~os de amizade existentes entre ambos os Estados, 

Considerando o interesse comum em acelerar o de
senvolvimento social e economico de seus respectivos 
poises, e conscientes de que o estimulo. a colabora
~ao cientifica e tecnica e ao intercombro de conhe
cimentos cientificos e tecnicos entre ambos contri
buirao para a consecu~ao desses objetivos, 

Concordam no seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes desenvolverao a coopera~ao 
cientifica e tecnica entre ambos os poises com o 
objetivo de contribuir para a melhor avalia~ao de 
seus recursos naturais e humanos, esfor~ando-se para 
que os programas que surjam do presente Acordo 
Basico se ajustem as politicos e pianos globais, re
gionais ou setoriais de desenvolvimento nos dois poi
ses, como apoio complementar a seus pr6prios esfor
~os internes para atingir seus objetivos de desen
volvimento economico e social. 

artigo II 

A coopera~ao entre as Partes Contratantes podera 
assumir as seguintes modalidades: 

a) intercombio de informa~oes, contemplando
se a organiza~ao dos meios adequados a 
sua difusao; 

b) aperfei~oamento profissional, mediante pro
gramas de visitas ou estagios de especia
liza~ao, e atraves da concessao de bolsas 
de estudo para especializa~ao tecnica; 

c) projetos conjuntos de pesquisa em areas 
cientificas e tecnicas que sejam de inte
resse comum; 

d) intercombio de peritos e cientistas; 

e) organiza~ao de seminaries e conferencias; 

f) remessa e intercombio de equipamento e 
de material necessaria a realiza~ao de pro
jetos especificos; 

g) qualquer outre modalidade de coopera~ao 
que for acordada entre as Partes Contra
tantes. 



artigo Ill 

Os programas e projetos de coopera~oo cientifica e 
tecnica a que faz referencia o presente Acordo Basi
co seroo objeto de convenios complementares, que 
especificaroo os objetivos de tais programas e pro
jetos, os procedimentos de execu~oo, bern como as 
obriga~oes, inclusive financeiras, de coda uma das 
Partes Contratantes. 

artigo IV 

Os programas de coopera~oo cientifica e tecnica es
tabelecidos em virtude do presente Acordo Basico 
procuraroo, no medida do possfvel, abranger perio
dos de 3 a 5 anos, em consoncncia com os pianos 
de medio e curto prazo que elaborem as Partes Con
tratantes. 

artigo V 

As Partes Contratantes, no cmbito do Comissao Bra
sileiro-Peruana de Coopera~oo Tecnica e Economica 
e atraves de funcionarios especialmente designados 
para tanto, avaliaroo, anualmente, os programas con
juntos de coopera~oo cientffica e tecnica, a fim de 
realizarem os ajustes que forem necessaries. Excep
cionalmente, essas avalia~oes poderoo ser realizadas 
em prazos diferentes, quando as circunstcncias o exi
girem, mediante entendimento por via diplomatica. 

artigo VI 

0 financiamento das formas de coopera~oo cientifica 
e tecnica definidas no Artigo II sera convencionado 
pelas Partes Contratantes em rela~oo a coda projeto. 

As Partes Contratantes poderoo solicitor o financia
mento e a participa~oo de organismos internacionais 
para a execu~oo dos programas e projetos resultan
tes do aplica~oo do presente Acordo Basico. 

artigo VII 

0 interccmbio de informa~iies cientificas e tecnicas 
sera efetuado, por via diplomatica, entre os 6rgoos 
autorizados, em coda coso, pelas Partes Contratan
tes, que determinaroo ainda os alcances e limita~iies 
do seu uso. 

artigo VIII 

As Partes Contratantes facilitaroo em seus respecti
vos territories tanto a entrada quanto o cumprimen
to dos objetivos e fun~iies dos tecnicos e peritos no 
desempenho das atividades realizadas no quadro do 
presente Acordo B6sico. 

artigo IX 

Aplicar-se-oo aos funcionarios e peritos de coda uma 
das Partes Contratantes, designados para trabalhar 
no territ6rio do outra Parte, as normas vigentes no 
pais sobre os privilegios e isen~iies dos funcionarios 
e peritos das Na~oes Unidas. 

artigo X 

Os equipamentos, m6quinas e qualquer dos implemen
tos que possibilitem a coopera~oo tecnica gozariio de 

todas as facilidades alfandegarias que permitam a 
entrada livre no Parte Receptora dessa coopera~iio. 
Do mesma forma, as Partes Contratantes concordam 
em conceder entrada livre - desde que sejam respei
tados os regulamentos sanitarios correspondentes -
a elementos de difusoo ou melhoramentos no campo 
animal ou vegetal que sejam obtidos em decorrencia 
dos projetos de coopera~oo a serem realizados pelas 
Partes Contratantes. 

artigo XI 

As Partes Contratantes, de acordo com o estabeleci
do no Artigo VI, concordam em assegurar que as 
entidades vincu!adas a execu~iio dos programas e 
projetos derivados do presente Acordo Basico, pro
porcionem aos peritos e tecnicos visitantes o apoio 
logistico e facilidades de transporte e informa~iio, 
requeridas para o cumprimento de suas fun~oes es
pecificas. Do mesma forma, seroo proporcionadas aos 
peritos e tecnicos, quando necessaria, as devidas fa
cilidades de alojamento e manuten~oo. 

artigo XII 

Coda uma das Partes Contratantes notificar6 a outra 
do conclusoo das formalidades necessaries a entra· 
do em vigor do presente Acordo, o qual tera vigen· 
cia a partir do data do ultima dessas notifica~iies. 

0 presente Acordo ter6 uma dura~iio de cinco anos, 
prorrogaveis tacitamente por iguais perfados, salvo 
se uma das Partes Contratantes comunicar a outra 
Parte, com antecedencia minima de seis meses, sua 
decisoo em contrario. 

artigo XIII 

A denuncia ou expiral(OO do Acordo noo afetar6 OS 
programas e projetos em execu~oo, salvo quando 
as Partes Contratantes convieram diversamente. 

artigo XIV 

0 presente Acordo Basico podera ser denunciado por 
qualquer das Partes Contratantes e seus efeitos ces
saroo seis meses apas a data do denuncia. 

os acordos que iniciam a coopera~ao 
entre brasileiros e gaboneses 

Acordos de Coopera~ao Cultural e de Coopera~ao Cien· 
tifica e Tecnica entre Brasil e Gabao, firmados em 
Brasilia, em 14 de outubro de 1975, pelo Chanceler 
brasileiro, Antonio F. Azeredo da Silveira, e pelo Mi· 
nistro gabonis dos Negocios Estrangeiros e da Coope· 
ra~ao, Paul Okumba D'Okwatsegue. 
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acordo de 
coopera~iio cultural 

0 Governo da Republica Federative do Brasil, de urn 
lado, 
e 
0 Governo da Republica Gabonesa, de outro, 

Denominados, a segui r, Partes Contratantes, 

Desejosos de estreitar os la~os de amizade entre seus 
povos e de encorajar a coopera~ao entre seus dois 
poises no campo cultural, 

Convem no que segue: 

artigo I 

As Partes Controtantes se empenharao em desenvol· 
ver a coopera~ao cultural entre seus dais poises, 
com base no respeito a soberania nacional e a suas 
leis e regulamentos. 

artigo II 

As Partes Contratantes se empenharao em estimular 
o intercombio de intelectuais, escritores, artistas e 
professores, concedendo-lhes as facifidades necessa· 
rias a reoliza~ao das atividades relatives a suas es· 
pecializa~oes. 

artigo Ill 

As Partes Contratantes propiciarao, atraves de seus 
organismos oficiais, o intercombio de balsas de estu· 
do e de balsas de aperfei~oamento, a nivel p6s-uni· 
versitario, com o objetivo de facilitar a continua~ao 
de seus estudos e pesquisas nos seus Institutes ou 
Universidades respectivos. 

artigo IV 

Para a consecu~ao dos objetivos do presente Acordo, 
coda Parte Contratante propiciara o estabelecimento, 
em seu territ6rio, de centros culturais da outra Parte, 
com base em acordos especiais e nas legisla~oes res
pectivas em vigor. 

artigo V 

As Partes Contratantes propiciarao a cria~oo de ca
deiras de lingua, literature e civiliza~ao banta nas 
universidades da Republica Federative do Brasil, e 
de lingua portuguese, literature e civiliza~ao brosi
leiro nos universidodes do Republica Gobonesa, as 
quais funcionoriio com bose em acordos especiais, de 
conformidade com as leis e regulamentos em vigor. 

artigo VI 

As Partes Contratantes, no medida do passive!, forao 
constor de seus respectivos progromas de ensino, os 
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temas apropriados a fim de oferecer aos estudantes 
de coda urn dos dois poises uma ideia exata da his· 
t6ria e da geografia do outro pais. 

artigo VII 

As Partes Contratantes prop•c•arao a inclusiio, atra· 
ves dos meios de informa~ao respectivos, de resenhas 
culturois destinadas a urn melhor conhecimento mutua. 

artigo VIJJ 

Coda uma das Partes Contratantes, com o objetivo 
de gorantir a seus respectivos poises uma compreen· 
sao melhor da civiliza~ao e da culture da outra. Par· 
te, propiciara o intercombio de: 

o) obras basicas, livros, revistas, publica~oes 
de jornais de natureza literaria, cultural e 
artistico, mapas geograticos, catalogos, re· 
produ~oes de manuscritos, estotisticas, pia· 
nos e programas de ensino, obras e objetos 
de arte, filmes cinematograficos e de tele· 
visiio e material educativo, pedag6gico, cui· 
tural, artistico, turistico e desportivo; 

b) exposi~oes culturais, artisticas e pedag6· 
gicos; 

c) opresenta~oes teatrais, musicais e festivais 
cinematograficos; 

d) visita de artistes e de companhias teatrois, 
musicais e folcl6ricos; 

e) missoes arqueol6gicas para a realizo~ao de 
pesquisas e escavo~oes, com a finolidade 
de enriquecer o potrimonio cultural e his· 
t6rico dos dois poises. 

artigo IX 

As Partes Contratantes prop•c•arao o intercombio de 
visitas entre desportistas e institui~oes desportivos dos 
dois poises e organizarao encontros entre suas equipes 
desportivas. 

artigo X 

Para ojudor a realizo~iio dos objetivos do presente 
Acordo e fortalecer a coopera~iio entre os dais Esto· 
dos, coda uma dos Partes Contratontes facilitara o es· 
tobelecimento de ossocio~oes de amizode, de ocordo 
com as leis e regulamentos em vigor no pais respective. 

artigo XI 

0 presente Acordo entrara em vigor no data da troco 
dos instrumentos de rotifico~iio e permonecera em vi· 
gor seis meses op6s o dia em que umo ou outro Parte 
Controtonte o tiver denunciodo total ou parciolmente. 

Em coso de denuncia, o situo~iio de que desfrutom 
os diversos beneficiaries subsistira ate o fim do ono em 
curso, e, no que concerne oos bolsistos, ate o fim 
do ono escolor ou universitario correspondente a data 
da denuncia. 



acordo de coopera§io 
cientifica e tecnica 

0 Governo da Republica Federative do Brasil, de um 
I ado, 
e 
0 Governo da Republica Gabonesa, de outro, 

Denominados doravante "Partes Contratantes", 

Desejosos de promover o conhecimento mutua nos cam
pos cientifico e tecnico e mais ampla compreensi.io 
entre as duos Partes; 

Convencidos de que o intercombio de experiencia pode
ra ser de aplicac;iio imediata e de evidente utilidade, 
tendo em vista a semelhanc;a de condic;oes ecologicas 
tropicais e o fato de que se trata de poises em desen
volvimento; 

Desejosos de acelerar a formac;i.io e o aperfeic;oamento 
de seus quadros cientificos e tecnicos; 

Convieram nas seguintes disposic;oes: 

artigo I 

As Partes Contratantes organizari.io visitas de estudo 
e de informac;iio de altos funcionarios encarregados de 
formular e executor pianos e programas de desenvol
vimento de seu pais, a fim de conhecer as condic;oes 
e as facilidades existentes no outro pais, particular
mente nos seguintes campos: agricultura, industria, 
ciencia, administrac;iio publica e metodologia da for
mac;iio e do aperfeic;oamento profissional dos quodros 
cientificos e tecnicos. 

artigo II 

Para a realizac;i.io dos programas de cooperac;iio cienti
fica e tecnica, acordados entre as Partes, seriio utili
zados, entre outros, os seguintes meios: 

a) envio de peritos individualmente ou em 
grupos; 

b) intercombio de informac;oes sabre assuntos 
de interesse comum; 

c) envio de equipamento indispensavel a exe
cuc;iio de um projeto especifico; e 

d) formac;iio e aperfeic;oamento profissionais em 
todos os campos mencionados no Artigo I. 

artigo Ill 

Os programas e projetos de formac;iio e de aperfei
c;oamento profissionais poderiio ser implementados 
otroves do envio de professores ou de pessoal tec
nico qualificado. 

artigo IV 

As Partes Contratantes procurariio, no medida do pos
sivel, vinculor os programas e projetos, a que se refere 
o Artigo II, a programas e projetos ja em curso de 
execuc;iio. 

artigo V 

1 . A Parte Contratante que receber peritos e pro
fessores devera conceder a estes facilidades para o 
bom desempenho de sua missiio. 

2. Os privilegios de que se possam prevalecer du
rante o periodo de sua missiio seriio especificodos 
por via diplomatica. 

3. 0 mesmo principia sera aplicado a entrada no 
pols do equipamento enviado pela outra Parte Con
tratante e destinado a realizac;i.io de projeto espe
cifico. 

artigo VI 

0 presente Acordo entrara em vigor na data da troca 
dos instrumentos de ratificac;i.io e permanecera em 
vigor seis meses ap6s o dia no qual uma das Partes 
Contratantes o tenha denunciado total ou parcial
mente. 

Em coso de denuncia, a situac;iio de que gozem os 
diversos beneficiaries subsistira ate o fim do ano em 
curso e, no que se refere aos bolsistas, ate o do 
ano escolar ou universitario que corresponda a data 
da denuncia. 

brasil e fran~a promovem 
pesquisa cientlfica e tecnol6gica 

Acordo entre o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico do 
Brasil (CNPq) e o Centro de Pesquisa Cientifica 
da Fran~a (CNRS}, assinado em 17 de outubro de 
1975 por Jose Dion de Melo Teles, pelo CNPq, e 
Bernard P. Gregory, pelo CNRS. 

0 Conselho National de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnologico (doravante denominado CNPq), de um lado, 

e o Centro Nacional de Pesquisa Cientifica (doravante 
denominado CNRS), de outro, 

Constatando a importoncia do colaborac;iio entre o 
Brasil e a Franc;a em materia de pesquisa bclsica no 
campo do ciencia e tecnologia; 

Referindo-se ao Acordo Geral de Cooperac;iio Tecnica 
e Cientifica entre o Governo da Republica Federative 
do Brasil e o Governo da Republica Francesa assinado 
em Paris, em 16 de janeiro de 1967; 

Desejosos de intensificar esta cooperac;i.io e melhor 
organizer o intercombio entre os dais poises neste 
campo, de conformidade com o disposto no Artigo I 
do Acordo Geral de Cooperoc;iio Tecnica e Cientifica 
acima mencionado, acordam as seguintes disposic;oes: 

artigo I - disposi~oes gerais 

I. 1 - 0 CNPq e o CNRS comprometem-se, no quadro 
de seus respectivos programas e no daqueles definidos 
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em comum, a desenvolver e a fortalecer sua coopera
~iio no campo do pesquisa b6sica e suas aplicacoes 
cientificas e tecnol6gicas. 

Com esta finalidade, o CNPq e a CNRS concordam em 
se consultor e coordenar seus esforcos nos campos e 
pelos seguintes meios: 

I. 2 - 0 CNPq e o CNRS favoreceriio o intercambio de 
material de informaciio, de publicacoes e de revistas 
cientificas e a propagaciio, em seus respectivos poises, 
dos resultados, progresses, metodos e tecnicas de pes
quisas cientificas no Brasil e no Franca, bern como a 
cooperaciio no campo do documentaciio cientifica. 

1.3 - 0 CNPq e o CNRS convem em favorecer o in
tercambio de peritos e pessoal qualificado, com vista 
a contribuir para a realizaciio de seus respectivos pro
gramas, permitindo, notadamente, a utilizaciio recl
proca de suas instalacoes, de conformidade com a le
gislaciio em vigor em coda pais. 

1.4 - 0 CNPq e o CNRS procederiio ao intercambio 
de cientistas, pesquisadores ou professores, com vista, 
notadamente, a: definir e realizer programas comuns 
de pesquisa; organizer co16quios, cursos e estagios de 
formacao; proceder a consultas reciprocas; intercom
bier experiencias; etc. 

1.5 - 0 CNPq e o CNRS acordam em realizer progra
mas e experiencias de interesse comum. 

Coda uma das Partes comunicara a outra os setores 
de pesquisa nos quais uma cooperaciio lhe pareca de
sejavel, objetivando medidas, com vista a facilitar a 
transferencia de tecnologia. Urn programa sera esta
belecido de comum acordo durante o encontro das de
legacoes ou por troca de cartas. Este programa po
dera ser completado ou revisto anualmente. 

artigo II - disposi~iies financeiras e procedimento de 
intercombio de pessoal 

II. 1 - A fim de financier as despesas de estada do 
pessoal intercambiado no quadro do presente Acordo, o 
CNPq colocara a disposiciio do CNRS, para o pessoal 
frances enviado ao Brasil, uma importancia anual. 
Da mesma forma, o CNRS colocara a disposiciio do 
CNPq, para o pessoal brasileiro enviado a Franca, uma 
importancia anual. 0 montante dessas importancias 
sera fixado anualmente por troca de cartes, assim co
mo o programa mencionado no Artigo I. 5. 

II. 2 - Cad a Parte Contratante determinara o mon
tante das diaries a serem concedidas ao pessoal de 
seu pais, em funciio da duraciio de sua estada e da 
sua qualificaciio. Estas importancias seriio abatidas 
dos creditos mencionados no Artigo II. 1 ate o termi
no destes. Os saldos eventuais destes creditos, ao fim 
do exercicio financeiro, niio seriio transferidos para o 
exercicio financeiro do ano seguinte. 

II. 3 - As candidatures do pessoal propostas no ambi
to destes intercambios seriio submetidas a aprovaciio 
previa da instituiciio de destino. A instituiciio de ori
gem fornecera, pelo menos dois meses antes do inicio 
da estada, as seguintes indicacoes: nome, sobrenome, 
sexo, idade, grau academico, posto ocupado, local de 
trabalho, especialidade do candidato, conhecimento de 
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linguas estrangeiras, data proposta de chegada e du
raciio prevista da estada. 

Seriio igualmente determinados os centros que o can
didate pretende visitor bern como seu programa cien
tifico, e eventualmente os temas das conferencias ou 
cursos previstos. 

A instituiciio de destino esforcar-se-6 para comunicar 
sua resposta no prazo de urn mes. Esta encarregar-se-6 
da coordenaciio do conjunto dos programas da estada. 

11.4 - As despesas de viagem, ida e volta, do pessoal 
cientifico intercambiado no quadro do presente Acordo 
ficariio a cargo do instituiciio de origem, a contar de 
sua residencia administrative ate seu primeiro local 
de desembarque no pais de destino. 

As despesas de transporte dentro do pais de destino 
seriio pagas por este, no medida em que tais deslo
camentos estiverem ligados a execucao do programa 
cientifico previsto. 

II. 5 - As pessoas acolhidas em conformidade com o 
presente Acordo niio receberiio honor6rios pelos seus 
cursos, conferencias ou relat6rios, nem par qualquer 
outro trabalho cientifico de car6ter similar realizado 
no ambito deste Acordo. Alem disso, tais pessoas niio 
poderiio, sem autorizaciio do CNPq e do CNRS, exercer 
atividade remunerada fora do ambito de pesquisas 
previsto no seu programa de trabalho. 

II. 6 - A instituiciio que acolhe assegurar6 assisten
cia medica ao pessoal em missiio de conformidade com 
a regulamentaciio em vigor no pais que acolhe. 

Se niio houver previsiio de regulamentaciio especffica 
no legislaciio local, a instituiciio que acolhe tomara a 
seu cargo as despesas com doencas ou acidentes ocor
ridos com o pessoal durante suas estadas para pes
quisa, oferecendo-lhe proteciio equivalente aquela de 
que gozaria em seu pais de origem. 

II. 7 - Quando os programas comuns de pesquisa ou 
os intercambios de pesquisadores resultarem no impor
taciio de equipamento material ou veiculos, o pais que 
acolhe esforcar-se-a para obter isenciio de direitos e 
taxas de importaciio, de conformidade com o disposto 
no Acordo Geral de Cooperaciio Tecnica e Cientifica 
assinado em 16 de janeiro de 1967. 

artigo Ill - disposi~iies finais 

Ill. 1 - 0 presente Acordo e celebrado por urn prazo 
de tres anos, podendo ser renovado por reconduciio 
t6cita e por periodos iguais. 

Ill. 2 - A rescisiio do presente Acordo poder6 ser I e
vade a efeito em qualquer epoca e por quaisquer das 
duas Partes Contratantes. Tornar-se-a efetiva 6 meses 
ap6s sua notificaciio. 

111.3 - 0 presente Acordo podera ser modificado me
diante entendimento entre as duas Partes e a pedido 
de uma delas. 

111.4 - 0 presente Acordo entrar6 em vigor assim que 
ele tenha sido incluido oficialmente no ambito do 
Acordo Geral de Coordenaciio Tecnica e Cientifica, me
diante troca de notas entre ambos os Governos. 



grande comissao e acordo 
maritimo brasil-fran~a 

Ac:ordo entre Brasil e Fran~a para a Constitui~iio de 
uma Grande Comissao de Competinc:ia Geral e Ac:ordo 
Maritimo Brasii-Frant;a, assinados em Paris, em 24 
de outubro de 1975, pelos Chanc:eleres do Brasil, 
Azeredo da Silveira, e da Fran~a, Jean Sauvagnargues. 

acordo para a constitui~iio 
de uma grande comissao 

0 Governo do Republica Federativa do Brasil e a 
Governo do Republica Francesa 

Resolvem instituir uma Grande Comissao de Compe
tencia Geral, cujas atribui~oes e modalidades de fun
cionamento sao as seguintes: 

artigo I 

mandato 

A Grande Comissao tern por objetivo uma concerta
~ao permanente entre o Governo do Republica Fede
rativa do Brasil e o Governo do Republica Francesa. 

A Grande Comissao serve de moldura para o exame 
das rela~oes franco-brasileiras nos campos politico, 
economico, de coopera~Cio cultural, cientifica e tec
nica. Ela submete aos Governos as recomenda~oes 
que julgar apropriadas. 

Define diretrizes para as comissoes especializadas 
indicadas no Artigo Ill. 

Faz o balan~o das atividades do coopera~Cio bilate
ral em todos os campos. 

artigo II 

A Grande Comissao e presidida pelos Ministros das 
Rela~oes Exteriores e pode contar com a presen~a de 
outros Ministros e de altos funcionarios dos dois 
poises, em fun~ao dos temas a serem debatidos. 0 
Secretariado, do !ado brasileiro, e exercido pelo De
partamento do Europa, e do !ado frances, pela Dire
~Cio Politico. 

artigo Ill 

proc:edimento 

A Grande Comissao se reune uma vez por ano, alter
nadamente em Brasilia e em Paris. 

Os dois Governos determinam, de comum acordo, a 
data e a agenda do reuniao, por via diplom6tica 
normal. 

Ao fim de coda reuniao do Grande Comissao e divul
gado urn comunicado conjunto. 

Sob a egide do Grande Comissao, as comissoes es
pecializadas existentes ou a instituir se reunem 
sempre que necessaria e relatam os resultados de seus 
trabalhos a Grande Comissao. 

Consultas politicos sao organizadas pelo menos uma 
vez por ano entre os Secretaries-Gerais ou Chefes 
dos Departamentos politicos dos respectivos Minis
terios das Rela~oes Exteriores. Essas consultas se rea
lizam ao mesmo tempo que as reunifies do Grande 
Comissao, quando esta se reunir. 

artigo IV 

validade 

0 ~resente Acordo entra em vigor no data de sua 
assmatura, sendo igualmente v61idos os textos em 
lingua portuguesa e francesa; pode ser denunciado 
mediante notifica~Cio com seis meses de antecedencia. 

acordo 
maritimo 

0 Governo do Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo do Republica Francesa, 

Desejosos de assegurar o desenvolvimento harmonioso 
do intercambio maritima entre o Brasil e a Fran~a, 
baseado no reciprocidade de interesses e na liberda
de do comercio exterior maritima, convem no se
guinte: 

artigo 

Para os efeitos do presente Acordo: 

1 . Entende-se pela expressao "navio do Parte Con
tratante" qualquer navio de bandeira dessa Parte, 
em conformidade com a sua legisla~Cio. Entretanto, 
essa expressao nao abrange: 

a) navios de guerra; 

b) outros navios armadas por uma tripula~Cio 
pertencente a marinha de guerra; 

c) navios de pesquisas hidrograficas, oceano
gr6ficas e cientificas, que nao se enquadrem 
na legisla~Cio em vigor no outra Parte 
Contratante concernente as atividades cor
respondentes; 

d) barcos de pesca. 

2. A expressao "membro do tripula~Cio" refere-se 
a qualquer pessoa empregada em servi~os de bordo 
durante a viagem, no exercicio de fun~oes ligadas 
a explora~Cio ou a manuten~Cio do navio, e inclulda 
no rol de equipagem. 
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artigo II 

0 presente Acordo se oplico oo territ6rio do Repu
blica Federative do Brasil, de um lodo, e oo territ6-
rio do Republica Fronceso, de outro. 

artigo Ill 

1 . As Partes Contratantes acordam: 

a) em incentivar os navios do Brasil e do 
Fran~o a porticiparem no transporte de 
mercadorias entre os dois poises e em nao 
crior 6bices a que os navios de bandeira 
do outra Parte Contratante efetuem o 
transporte de mercadorios entre os portos 
de seu pais e de terceiros poises; 

b) em cooperar para a elimina~ao dos obsta
culos capazes de prejudicar o desenvolvi
mento do intercombio maritima entre as 
duos Partes Contratontes e as diversas ati
vidades decorrentes desse intercombio. 

2. As disposi~oes do presente Artigo, estabelecidas 
0 luz dos interesses reciprocos dos dois poises, nao 
criam impedimentos ao di rei to de que navios de bon
deiro de terceiros poises efetuem o transporte de 
mercadorios entre os portos dos duos Partes Contra
tantes. 

artigo IV 

1 . Coda Porte Contratonte concedera aos navios do 
outro Parte, em seus portos e aguas territoriais, no 
base de efetivo reciprocidade, o mesmo tratomento 
que concede aos seus pr6prios navios empregados 
em transportes internocionais, no toconte a acesso 
aos portos, a recep~ao de direitos e toxas portuarios, 
o utilizo~ao dos portos e de todos os servi~os que 
concede a navega~ao e os opera~iies comerciois delo 
decorrentes aos novios e sua equipagem, aos passo
geiros e os mercodorios. Esso disposi~ao visa, espe
ciolmente, a distribui~ao de Iugar no cais e as faci
lidodes de corregar e descorregar. 

2. As disposi~oes do poragrofo ocimo nao se opli
corao as otividodes que, de acordo com a legisla~ao 
de coda pols, sejom reservadas a suo pr6prio ban
deiro e, especialmente, oos servi~os de portos, re
boque, solvatogem, comercio maritima de cabotogem 
nacionol, oo regulomento de proticagem obrigat6rio 
para navios estrangeiros, nem as formolidodes refe
rentes a entrada e permanencio de estrangeiros. 

artigo V 

1. As Partes Controtantes tomorao, nos limites de 
suo legislo~ao e regulamentos portuarios, todos as 
medidos necessaries para impedir demoros dos no
vias e para oceleror e simplificor, tonto quanta possi
vel, o otendimento de formolidodes odministrotivos, 
olfandegarios e sonitarias nos portos. 

2. No que concerne a estos formolidodes, o troto
mento concedido sera o do no~ao mois fovorecido. 
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artigo VI 

Coda Parte Contratante reconhecera a nacionolidade 
dos navios do outra Parte Contratante, conforme os 
documentos que se encontram a bordo desses navios, 
e emitidos pelas autoridades competentes do outro 
Parte Contratonte em conformidade com suas leis e 
regulamentos. 

artigo VII 

1. Coda Parte Contratante reconhecer<i os certifi
cados de orquea~ao emitidos pela outro Parte Con
tratante. 

2. Coda Parte se reserve o direito de exercer, even
tualmente, por suas autoridades competentes, quol
quer verifica~ao, objetivondo exc!usivamente assegu
rar-se de que a tonelagem inscrita no certificado de 
orqueo~ao, ou em quolquer outro documento que o 
substitua, corresponde efetivamente a orquea~ao apli
cavel em seu territ6rio. 

3. Em coso de serem verificodas discreponcios re
levantes entre a arqueo~ao brasilei ro e a orquea~ao 
francesa, as autoridades competentes brasileiras tem 
o direito de retificar a tonelagem dos novios franceses, 
ossim como as autoridades competentes francesas, por 
seu lado, poderao, em igual hip6tese, retificar a arquea
~ao dos navios brosileiros. As referidas retifico~oes 
s6 terao efeito para a viagem durante a qual suo 
necessidode tenho sido reconhecida e constatado. 

4. Em coso de a verifica~ao constatar que a tonelo
gem ou as caracteristicos do navio diferem doquelas 
mencionadas no certificado de orqueo~ao, ou em ou
tro documento pertinente, as outoridades competen
tes do pols sob cuja bandeira navego o navio serao 
informadas. 

5. Umo vez feito a corre~ao necessaria, as outori
dodes competentes que a tenhom efetuado informo
riio imediatamente as outoridades competentes do 
outra Parte Contratante sobre o assunto. 

artigo VIII 

Coda Parte Contratante reconhecera os documentos 
de identidode dos tripulontes, emitidos pelas outori
dodes competentes do outro Porte Contratonte. Os 
citados documentos de identidode seriio, no que con
cerne a Republica Federative do Brasil, a "coderneto 
de inscri~ao e registro", do Diretorio de Portos e 
Costas do Ministtirio do Morinha e, no que se refere 
a Republica Franceso, o "livret professionel mari
time". 

artigo IX 

1. As pessoos detentoros dos documentos mencio
nados no Artigo VIII do presente Acordo, poderao, 
sem vista de entrada, desemborcor e permonecer no 
distrito em que se encontro o porto de escolo, du
rante prozo correspondente oquele em que o seu 
respective novio permonecer no citodo porto, desde 
que figurem no rol do tripula~ao do citodo novio e 
que seus nomes constem do listo encominhoda as 
outoridodes do porto. 



2. Essas pessoas deveriio satisfazer os controles re
gulamentares quando de seu desembarque e de seu 
retorno a bordo. 

artigo X 

1 . As pessoas nacionais de uma das Partes Contra
tantes, titulares de um dos documentos mencionados 
no Artigo VIII do presente Acordo, teroo di rei to de 
tronsito, sem visto, atraves do territ6rio do outra 
Parte Contratante, a fim de retornar, ou ao seu porto 
de embarque, ou ao seu pais de origem, desde que 
sejam possuidoras de uma ordem de embarque ou 
desembarque emitida pelas autoridades competentes 
de seu pais. 

2. A permanencia em territ6rio de uma das Partes 
Contratantes de tripulantes nacionais do outra Par
te, e que possuam caderneta de inscri~ao e ordem 
de embarque ou desembarque, mencionada no Artigo 
VIII, limita-se a um periodo de quinze dias conse
cutivos, o qual poder6 ser excepcionalmente prolon
gado, desde que alegados motivos justos, a criteria 
das autoridades competentes. 

3. Coda Parte Contratante se compromete a readmi
tir, sem formalidade, em seu territ6rio, qualquer titu
lar do documento referido no paragrafo 1.0 do pre
sente Artigo e por ela emitido, ainda que a nacio
nalidade do interessado seja passive! de contesta~ao. 

artigo XI 

As Partes Contratantes se reservam o direito de proibir 
a entrada em seu territ6rio de pessoas que possuam 
os documentos de tripulantes acima mencionados, des
de que as julguem indesej6veis. 

artigo XII 

1. As autoridades judici6rias de uma das Partes 
Contratantes nao poderoo ser parte em processos 
civis decorrentes de controversias entre o Capitiio e 
um membro de tripula~ao de um navio pertencente 
a outra Parte Contratante, e que se refiram a ques
toes salariais ou de contrato de trabalho, exceto em 
coso de solicita~iio ou com o consentimento do fun
cionario consular do pais sob cuja bandeira navega 
o navio. 

2. As autoridades administrativas e judici6rias de 
uma das Partes Contratantes nao intervirao em de
correncia de infra~oes cometidas a bordo de um na
vio pertencente a outra Parte Contratante, e que se 
encontre em um porto do primeira Parte, excetuados 
os casos seguintes: 

a) se 0 pedido de interven~ao e feito pelo 
funcionario consular ou com sua autori
za~ao; 

b) se a infra~ao ou suas conseqiiencias sao de 
natureza a comprometer a tranqiiilidade e 
a ordem publicas em terra ou no porto, ou a 
amea~ar a seguran~a publica; 

c) se estrangeiros, noo integrantes do tripula
~ao, estiverem envolvidos. 

3. As disposi~oes deste Artigo nao afetam o direi
to das autoridades locais de aplicarem a legisla~iio 
e a regulamenta~ao aduaneiras, de saude publica e 
as outras medidas de controle concernentes a segu
ran~a dos navios e dos portas, a salvaguarda das vidas 
humanas, a seguran~a das mercadorias e a admissao 
de estrangei ras. 

artigo XIII 

1. Se um navio de uma das Partes Contratantes 
naufragar, encalhar ou sofrer qualquer outra avaria 
ao Iongo do costa do outra Parte, o navio e sua car
go, o Comandante, os tripulantes e os passageiros 
receberoo, durante todo o tempo, a mesma ajuda e a 
assistencia concedida aos navios do outra Parte que 
se encontrem em condi~oes semelhantes. Nenhuma 
disposi~iio do presente Artigo prejudicar6 qualquer 
reclama~iio de salvatagem com rela~ao a qualquer aju
da ou assistencia prestada ao navio, seus passagei
ros, tripula~iio e cargo. 

2. 0 navio que tiver sofrido avo ria, assim como 
sua cargo e o material existente a bordo, niio es
tanio sujeitos a cobran~a de direitos aduaneiros e 
outras taxas de importa~ao, se nao forem utilizados 
no local ou destinados ao consumo no territ6rio do 
outra Parte Contratante. 

3. Nenhuma das disposi~oes do par6grafo 2.0 do 
presente Artigo dever6 ser interpretada de modo a 
excluir a aplica~iio das leis e regulamentos das Par
tes Contratantes com rela~oo ao armazenamento tem
por6rio de mercadorias. 

artigo XIV 

1 . Para a aplica~oo das disposi~oes do presente 
Acordo, as Partes Contratantes convem no seguinte: 

a) proceder a consultas e ao intercombio de 
informa~oes, atraves de seus respectivos 
6rgoos competentes, no que concerne aos 
diversos aspectos do intercambio maritima; 

b) favorecer os contatos no mais alto nivel en
tre representantes governamentais dos re
feridos servi~os ou organismos competentes, 
assi m como entre os representantes dos se
ta res privados interessados. 

2. As duos Partes Contratantes solucionariio, segun
do principios de n:ciprocidade e de equilibria de van
tagens, os diversos problemas que possam surgir na 
execu~ao do presente Acordo, no que concerne es
pecialmente: 

a) aos volumes de participa~oo das duos ban
deiras no transporte maritima de que trata 
o presente Acordo; 

b) as questoes tarifarias e outras afetas a re
ferida participa~oo; 

c) a harmoniza~iio dessa participa~iio, com 0 
fim de equilibrar o intercambio de servi~os 
e transporte maritima entre as duos Partes. 
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3. Para esse fim, uma Comissao Mista, integrada 
par representantes designados respectivamente pelos 
autoridades competentes das duas Partes, sera cons
tituida e se reunira periodicamente. 

artigo XV 

1. Cada uma das Partes Contratantes notificara a 
outra do cumprimento das formalidades requeridas 
pela sua Constitui~fio para a vigencia do presente 
Acordo, o qual entrara em vigor no primeiro dia do 
primeiro mes ap6s a data da ultima notifica~fio. 

2. 0 presente Acord a permanecera em vigor ate 
que uma das Partes Contratantes o denuncie, median
te notifica~fio com seis meses de antecedencia. 

mecanismo de consulta 
brasilia-rome em nivel ministerial 

Troca de Notas entre o Ministro dos Negcicios Estran· 
geiros da Republica ltaliana, Mariano Rumor, e o 
Chanceler brasileiro, Azeredo da Silveira, feita em 
Roma, em 28 de outubro de 1975, estabelecendo um 
mecanismo de consulta, em alto nivel, entre ltalia e 
Brasil, atraves de reunioes anuais entre os Ministros 
das Rela~oes Exteriores dos dois paises ou de seus 
representantes. 

A Sua Excelencia o Senhor 
Deputado Mariano Rumor 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
da Republica Italiano 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de confirmor a Vossa Excelencia que, 
no curso de nossas conversa~oes, verificamos o in
teresse e a utilidade de reunioes peri6dicas entre os 
Ministros das Rela~oes Exteriores do Brasil e da lta
lia para exame da situa~ao internacional e do conjun
to das rela~iies dos dais poises nos campos politico, 
economico, social e da coopera~fio industrial, cultu
ral, cientifica e tecnica. No que respeita aos proble
mas internacionais, observar-se-6, em particular, o 
interesse· que revestem consultas sabre as questiies 
tratadas nas Na~iies Unidas e em outros foros multi
Jaterais. 

2. Para esse fim, serao realizadas reunioes, em 
principia anualmente, a nivel dos dois Ministros das 
Rela~oes Exteriores ou de seus representantes. Tais 
reunioes se realizarao, alternadamente, no Brasil e 
na ltalia, em data e com agenda a serem determina
das de comum acordo pelos canais diplomaticos 
norma is. 

3. Com base nas di retrizes que forem, em conse
qiiencia, estabelecidas, serfio realizadas as reunioes 
de Comissoes Mistas previstas nos acordos vigentes 
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entre os dais poises, e, bern assim, outras reunioes 
de grupos ad hoc que as circunst&ncias aconselhem 
convocar. 

A presente nota e sua resposta colocarfio imediata
mente em vigor este nosso entendimento. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos da minha mais alta considera~ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro das Rela~oes Exteriores do Brasil 

comissao empresarial 
italo-brasileira 

Troca de Notas, efetuada em Roma, em 28 de outu· 
bro de 1975, entre o Ministro dos Negcicios Estran· 
geiros da Republica ltaliana, Mariano Rumor, e o 
Chanceler brasileiro, Azeredo da Silveira, criando uma 
Comissao Empresarial ftalo·Brasileira e tomando ou· 
tras providencias na area economica. 

A Sua Excelencia 
0 Senhor Deputado Professor Mariano Rumor 
Ministro dos Neg6cios Estrangei ros 
da Republica Italiano 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de 
Vossa Excelencia, datada de hoje, nos seguintes 
termos: 

"Senhor Ministro, 

No decorrer dos encontros mantidos hoje em Roma 
procedemos a urn amplo e proflcuo intercambio de 
informa~oes sobre diversos aspectos das rela~oes en
tre os dois poises e ficaram evidenciados os resul
tados positives ja alcan~ados e as amplas perspecti
vas de incremento da coopera~fio economica e in
dustrial, no quadro do acordo de colabora~fio eco
nomica de 30 de abril de 1956. 

Nessa ocasiao, tomamos conhecimento, com satisfa~ao, 
da importancia crescente que o intercambio assumiu 
para as economics de ambos os poises e concorda
mos, ademais, com a oportunidade de consolidar e 
promover, num espirito de entendimento mutuo, o 
seu desenvolvimento nos mais altos niveis, Jevando 
em considera~ao a inter-rela~fio das duas economics. 

De minha parte, e considerando a importoncia das 
iniciativas de colabora~fio economica existentes entre 
os dois poises, desejo confirmor a ampla disposi~ao 
do Governo italiano em favorecer uma maior partici
pa~6o italiana - inclusive no tocante a facilidade 
crediticia a exporta~fio prevista pela Jegisla~fia ita
liana em vigor - nos programas de desenvolvimen-



to do Brasil que foram identificados em diversos se
tores e, prioritoriomente, nos seguintes: siderurgico, 
de telecomunica~oes, ferroviario, aeronautico, petro
quimico e hidreletrico. 

Desejo, finalmente, ressaltar que, a fim de pramover 
o intercombio de informo~i,es relativas aos respecti
vos mercados, de incentivor 1 crio~iio de empresas mis
tas e de joint ventures, de dar andamento a estu
dos e pesquisos nos campos economico e tecnolo
gico que possom ser uteis 00 desenvolvimento das 
economias dos dais poises, concordamos em favore
cer, tambem, no ombito dos entendimentos de coo
pero~ao em curso entre os dois poises, a constitui~ao 
de uma Comissao Empresorial ltalo-Brosileiro, atuan
do, com essa finalidade, junto as organiza~oes dos 
dais poises mais representatives das atividades in
dustriois, agricolas e comerciais. 

Ao manifestar minha satisfa~oo pessoal pela atmos
fera de cordialidade no qual se realizarom os en
contros, oproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelencia os protestos de minha mais alta 
estima e considero~iio." 

Ao expressor minha concorddncia com o conteudo do 
mencionado Nota, tenho o prazer de informar-lhe que 
registrei, com satisfa~iio, a disposi~iio do Governo 
italiano em favorecer a porticipo~ao das empresas ita
lianas nos mencionados setores. 

A esse respeito, desejo manifestor-lhe o interesse que 
o Governo brasileiro atribui a participa~iio do indus
trio italiana em setares tao significativos para o de
senvolvimento nacional e para o conjunto das rela
~oes entre os dais poises. 

Desejo tambem assegurar-lhe o empenho das compe
tentes autoridades brasileiros e o meu proprio em 
examinor, com a mais favorovel disposi~iio, a exe
qi.iibilidade de coda um dos projetos que poderiio 
resultar do amplia~ao do colaboro~iio economica e 
industrial entre os dais poises. 

Aproveito a oportunidade para apresentor a Vossa 
Excelencia os protestos do minha mais alta conside
ra~ao. 

Antonio Francisco Azeredo da Silveira 
Ministro das Rela~oes Exteriores do Brasil 

brasileiros e bolivianos 
trocam experiencia em fisica 

Ajuste Complementar, por troca de Notus, ao 
Acordo Basico de Coopera~iio Tecnica e 
Cientifica, de 1973, entre o Brasil e a Bolivia, 
firmado pelo Embaixador brasileiro em 
La Paz, Claudio Garcia de Souza, 
e pelo Ministro das Rela~iies Exteriores e Culto 
da Bolivia, Alberto Guzman Soriano, em 
30 de outubro de 1975, 

Ao Excelentissimo Senhor 
General-de-Brigada Alberto Guzman Soriano 
Ministro das Rela~oes Exteriores e Culto do Bolivia 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusor recebimento do Nota de 
Vossa Excelencia n.o DGAC 507, do presente data, cujo 
texto transcrevo a seguir: 

"Senhor Embaixador, 

Com referenda a Nota Verbal n.0 DGAC/92/15, de 19 
de fevereiro de 1975, e no quodro do Acordo Basico de 
Coopero~iio Tecnica e Cientifico, concluido entre nos
sos do is Governos, a 10 de julho de 1973, tenho a 
honra de propor a Vossa Excelencia, em nome do 
Governo do Republica do Bolivia, o seguinte Ajuste 
Complementar referente ao desenvolvimento de pes
quisos em fisica do estado solido, no Universidade 
Maior de Santo Andre de La Paz: 

I. 0 Governo do Republica do Bolivia e o Governo 
do Republica Federative do Brasil concordom em 
que o projeto de coopera~ao do Institute de Fisico 
Gleb Wotaghin do Universidade Estadual de Compinas 
com a Universidade Maior de Santo Andre seja regu
lado pelas disposi~oes do mencionado acordo e com
plementado pelas disposi~oes abaixo estipulados. 

II. 0 Governo do Republica Federative do Brasil, por 
intermedio do lnstituto de Fisico Gleb Wataghin do 
Universidade Estadual de Compinas, dever6 executor 
um projeto de coopero~ao tecnica cujo objetivo e orga
nizer e equipar um laboratorio e desenvolver pesqui
sas em fisica do estado solido, no Universidade Maior 
de Santo Andre. 

Ill. 0 Governo do Republica Federative do Brasil, 
atraves do lnstituto Gleb Watoghin do Universidade 
Estadual de Campinas compromete-se a: 

a) treinar fisicos do estado solido, pesquisa
dores bolivianos em trabalhos experimentais 
de alto nivel, durante 36 meses; 

b) formar dais mestres em fisica experimental 
de solidos durante 24 meses; 

c) treinar dais tecnicos, um em meconico de 
precisiio e outro em vidro, durante 24 me
ses; 

d) equipar adequadamente os laboratories e 
a biblioteca de fisica do estado solido, du
rante 3 anos; 

e) realizar pesquisos no tronscurso de 3 anos. 

IV. 0 Governo do Republica Federative do Brasil 
custearo o tronsporte dos professores e tecnicos boli
vianos referidos nos letros a), b) e c) do item Ill, bern 
como conceder6 aos mesmos um auxilio mensal para 
manuten~iio. 

V. Para a execu~iio do referido no letra d) do item 
!II acima, o Governo do Republica Federativa do Brasil 
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fornecera, a suas expenses, o equipamento abaixo dis· 
criminado: 

1) equipamento de ultra-som ATEC; 

2) oscilosc6pio TEKTRONIX 7700 e comple
mentos; 

3) eletroimii e complementos; 

4) cortadora de metais; 

5) termometros digitais, controlador; 

6) equipamento de alto vacuo; 

7) policristais e monocristais orientadas; 

8) transdutores; 

9) equipamento de raios X; 

1 0) equipamento eletronico auxiliar e compo
nentes eletronicos para desenha; 

11) biblioteca especializada, livros e revistas. 

VI. Os equipamentos relacionados no item V seriio 
montados e utilizados no lnstituto de Fisico Gleb Wa
taghin ate que seja considerado satisfat6rio o treina
mento dos pesquisadores bolivianos participantes do 
programa, quando sera cedido em comodato a Univer
sidade Maior de Santo Andre. 

VII. 0 Governo da Republica da Bolivia custeara o 
transporte dos equipamentos discriminados no item V, 
de Campinas a La Paz. 

VIII. 0 Governo da Republica da Bolivia indicara, 
atraves da Universidade Maior de Santo Andre, os tec
nicos bolivianos que participariio do projeto. 

Coso o Governo da Republica Federative do Brasil con
corde com os termos dos itens I a VIII acima, tenho 
a honra de propor constituam esta Nota e a de res
pasta de Vossa ExceU!ncia, em que expresse a concor· 
dancia de seu Governo, urn Ajuste Complementar ao 
mencionado Acordo Basico de Coopera~iio Tecnica e 
Cientifica, a entrar em vigor na data de resposta de 
Vossa Excelencia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha mais alta considera~iio. 

General-de-Brigade Guzman Soriano, 
Ministro das Rela~iies Exteriores e Culto." 

Muito me apraz manifestar a Vossa Excelencia a con
corddncia do meu Governo com os termos da Nota a 
que respondo, a qual, juntamente com a presente, 
constitui Acordo formal entre nossos Governos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha mais elevada conside
ro~iio. 

Claudio Garcia de Souza 
Embaixador do Brasil 
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comercio e pagamentos 
entre brasil e rda 

Acordo de Com6rcio e Pa 1amentos entre os Governos 
do Brasil e da Republica Democratica Alemi, assinado 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 5 de novembro 
de 1975, pelo Chanceler Azeredo da Silveira e pelo 
Vice·Ministro de Comercio Exterior da RDA, Gerd 
Monkemeyer. 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o Go
verna do Republica Democratica Alemii, a seguir de
nominados Partes Contratantes, animados pelo pro
p6sito de fortalecer e desenvolver as rela~oes comer
dais entre ambos os poises, em bases de igualdade 
e de interesse mutua, acordaram o seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes, no interesse mutua de de
senvolvimento das rela~iies economicas, contribuiriio, 
par todos os meios a seu alcance, para o aumento 
do intercambio comercial entre os dois poises, pro
curondo, dentro das possibilidades existentes, manter 
o seu equilibria. 

Poragrofo unico. Para tal, as Partes Controtantes 
adotariio, com observdncia das respectivas legisla
~;iies sabre comercio exterior e cambia, o trotamento 
adequodo a boa condu~iio das opera~iies reguladas 
pelo presente Acordo. 

artigo II 

As Partes Contratontes concedem-se em todas as ques
tiies relatives ao comercio, tratamento niio menos 
favoravel do que aquele que coda uma delas conce
de ou venha a conceder a qualquer terceiro pais. 

0 trotamento indicado compreende: 

1) os gravames de qualquer natureza inciden
tes sabre a importa~iio e a exporta~iio, bern 
como os referentes a execu~;iio de pogo
menta para essas opera~iies; 

2) os metodos de aplica~iio desses gravames 
e todas as regras e formolidades em cone
xiio com a importa~iio e a exporta~iio. 

Paragrafo unico. As disposi~iies deste Artigo niio se
riio aplicadas as vantagens, isen~iies e facilidades 
que: 

a) coda Parte Controtante concedeu ou venha 
a conceder a poises limitrofes, a fim de fa
cilitar o comercio fronteiri~o; 

b) coda Parte Contratante concedeu ou venha 
a conceder aos demais membros de zona de 
livre comercio, mercado comum ou uniiio 
aduaneira, de que sejo porte integrante; 

c) coda Parte Contratante concedeu ou venha 
a conceder em decorrencia de ajustes co
merciais multilaterois entre poises em de
senvolvimento, dos quais uma das Partes 
Contratantes niio participe. 



artigo Ill 

A importa~iio e a exporta~iio de mercadorias e ser
vi~os, no quadro do presente Acordo, seriio objeto de 
contratos, nos quais deveriio ser fixadas as condi
~oes comerciais, entre as firmas, institui~oes e orga
nismos brasileiros, e as pessoas jurldicas do Repu
blica Democratica Alemii autorizadas a operar no 
comercio exterior. 

Paragrafo unico. A execu~iio dos contratos comerciais 
sera do responsabilidade exclusiva dos respectivos con
tratantes, cabendo aos Governos a responsabilidade 
somente nos casas em que sejam partes intervenientes. 

artigo IV 

Respeitada a legisla~iio do Brasil, as cidadiios e pes
soos jurldicas do Republica Democratica Alemii que 
exercerem as atividades mencionadas no Artigo Ill, 
no quadro do presente Acordo, gozam no Republica 
Federative do B rasi I dos mesmos di reitos, no que se 
refere a prote~iio de sua pessoa e propriedade, que 
os cidadiios e pessoas juridicas de qualquer outro 
Estado. 

Respeitada a legisla~iio do Republica Democratica 
Alemii, os cidadiios e pessoas juridicas do Brasil que 
exercerem as atividades mencionadas no Artigo Ill, 
no quadro do presente Acordo, gozam no Republica 
Democratica Alemii dos mesmos direitos, no que se 
refere a prote~iio de sua pessoa e propriedade, que 
as cidadiios e pessoas juridicas de qualquer outro 
Estado. 

artigo V 

As Partes Contratantes prop1Ciarao, pelos meios ao 
seu alcance e no quadro de suas possibilidades, que 
as correntes de exporta~iio do Brasil para a Repu
blica Democratica Alemii se constituam, progressive
mente e em propor~oes crescentes, de produtos ma
nufaturados e semi-manufaturados brasileiros, sem 
prejuizo do exporta~iio de novas produtos e das mer
cadorias tradicionais. 

artigo VI 

As mercadorias objeto do presente Acordo seriio des
tinadas, exclusivamente, ao consumo interne ou a 
transforma~iio pelas industries do pais importador. 

Paragrafo (mica. A reexporta~iio de mercadorias niio 
sera permitida, salvo se, em coda coso, uma das Par
tes Contratantes obtiver o previa consentimento do 
outra. 

artigo VII 

A fim de promover o intercombio de mercadorias en
tre ambos os poises, as Partes Contratantes procura
riio estimular a troca de informa~iies comerciais, bem 
como a realiza~iio de feiras e exposi~iies em seu terri
t6rio, e providenciariio, sempre que necessaria, visitas 
reciprocas de especialistas do area economico-comer
cial. 

Com esse objetivo, seriio concedidas, de Parte a Parte, 
as facilidades previstas em suas respectivas legisla~oes. 

artigo VIII 

As Partes Contratantes permitiriio a importa~iio e a 
exporto~iio livre de di reitos aduanei ros - de ocordo 
com a legisla~iio vigente no territ6rio do Porte Con
tratonte respective - dos seguintes itens: 

a) produtos e mercadorios sem valor comercial 
e material de publicidade comercial desti
nados a mostras; 

b) produtos e materiais destinodos a feiras e 
exposi~oes permanentes ou temporaries, sob 
a condi~iio previa de que tais produtos e 
materiais seriio reexportados; e 

c) maquinas, ferramentas e materiais cujo in
gresso no territ6rio de uma das Partes Con
tratantes vier a ser admitido em carater 
temporario, como instrumento necessaria a 
presta~iio de servi~os contratados, inclusive 
para fins de montagem ou conserto, sob a 
condi~iio previa de que tais hens niio seriio 
vendidos. 

artigo IX 

A fixa~iio dos pre~os das mercadorias, objeto de in
tercombio entre os dais poises, nos contratos respec
tivos concluidos entre as pessoas e organiza~oes men
cionadas no Artigo Ill do presente Acordo, tem por 
referencia cota~iies internacionais de mercadorias de 
qualidade e caracteristicas iguais au comparaveis. 

artigo X 

0 Banco Central do Brasil, que opera sob a autoriza
~iio do Governo do Republira Federative do Brasil e 
o Deutsche Aussenhandelsbank A.G., Berlim, que ope
ra sob a autoriza~iio do Governo do Republica Demo
cratica Alemii, abririio, coda um, as cantos em dolo
res dos Estodos Unidos do America, moeda escritural, 
daqui par diante denominadas Contos, necessaries ao 
registro das opera~oes de comercio disciplinadas pelo 
presente Acordo e a execu~iio dos pagamentos dele 
decorrentes. 

Poragrafo 1.0 - Atraves dessas Contos, as referidos 
bancos registrarao os recebimentos e as pagamentos re
lacionados com: 

a) exporta~iio e importa~ao de mercadorias, 
conforme previsto no Artigo Ill do presente 
Acordo, e destinadas ao consume, a utili
za~ao e a transforma~iio nos dais poises, 
bem como os servi~os previstos no referido 
Artigo; 

b) despesas comerciais e bancarias relatives a 
exporta~oes e importa~oes, tais como fretes 
de mercadorias transportadas sob a ban
deira de um dos dais poises, comissoes, se
guros (premios, indeniza~oes, exceto resse
guros), juros comerciais e bancarios e ou
tras despesas referentes as transa~oes; 

c) despesas com reparos de navios de bandeira 
de um dos dais poises das Partes Contra
tantes realizados no Brasil au no Republica 
Democratica Alema; 
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d) despesas com material de consumo de bor
do, ressalvado que neste item nao se in
clui riio os fornecimentos de combustiveis e 
lubrificantes; 

e) outras opera~iies que, em coda coso, forem 
previamente aprovadas pelo Banco Central 
do Brasil e pelo Deutsche Aussenhandels
bank A.G.; 

Par6grafo 2.0 - Ambos as Contos estariio livres de co
missiies e despesas. 

Par6grafo 3.0 - As transa~iies reguladas pelo presente 
Acordo seriio faturodas em dolores dos Estados Unidos 
do America - moeda escriturol. 

artigo XI 

A fim de facilitar o intercombio comercial entre os res
pectivos poises, as Partes Contratantes concedem-se, 
de modo recfproco, urn credito tecnico rotativo de US$ 
10 milhiies (dez milhiies de dolores dos Estados Unidos 
do America), aplic6vel as Contos referidas no Artigo 
X. Sobre os saldos dessas Contos, computar-se-aa ju
ros a taxa de 5% ao ano, calculados e lan~ados semes
tralmente e, se for o coso, n9 ocasiao do encerr.amento 
das mesmas. 

artigo XII 

Excedido o limite do credito tecnico rotativo recfpraco, 
a Parte Contratante devedora esfor~or-se-6 por aumen
tar suas exporta~iies, devendo a Parte Contratante ere
dora, por seu lado, adotar as providencias adequados 
que estimulem a eleva~iio de suas importo~oes. 

Paragrafo 1.o - A fim de possibilitar o desenvolvimen
to do Comercio, entretanto, os dois Bancos promoveriio, 
a qualquer tempo, e por mutua entendimento, opera
~oes que contribuam para a manuten~iio do equilibria 
das Contos em nivel adequado a finalidade do presente 
Acordo, estejam ou niio excedidos os limites do credito 
tecnico previsto no Artigo XI. 

Paragrafo 2.0 - As providencias mencionadas neste 
Artigo niio prejudicam a faculdade do Banco credor de 
exigir do Banco devedor o pagamento, a qualquer tem
po, do referido excesso, em moeda de livre conversibi
lidade, indicada pelo credor, exigencia essa que o Ban
co devedor se obriga a cumprir de imediato. 

artigo XIII 

Nos conversiies do moeda das Cantos do presente 
Acordo para moedas de livre conversibilidade, e vice
versa, os dois Bancos observarao as taxos de combio 
entre o dolor dos Estados Unidos do America e a moe
do escolhida, vigentes no data do opera~ao e no mer
coda de combio internacional previamente acordado, 
em coda coso, entre os dois Bancos. 

artigo XIV 

Expirado o presente Acordo, as Contos referidas no 
Artigo X permaneceriio abertos pelo prozo suplemen
tar de 180 dias, a fim de nelas serem lan~ados os va
lores dos pagamentos resultantes de opera~oes apro
vodas pelas autoridades competentes de ambos os poi
ses durante a vigencia do Acordo, e nao liquidadas. 
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Por6grafo 1.0 - No referido prazo suplementar, serao 
tambem lan~ados nos Contos os valores dos pagomen
tos resultantes de novas transa~oes autorizadas com 
o objetivo de liquidar o saldo remanescente. 

Par6grafo 2.0 - Findo o prazo suplementar de 180 
dias, contados a partir do data em que expirar o pra
zo de validade do presente Acordo, o saldo remanes
cente nos Contos sera liquidado imediatamente pelo 
banco devedor, a pedido do banco credor, e em moeda 
de livre conversibilidade a ser por ele indicoda. 

Par6grafo 3.0 - Ressalvado o disposto no Artigo XV a 
seguir, seriio, tambem, liquidadas em moeda livremen
te conversivel, escolhida pelo banco credor, as opero
~oes aprovadas pelas autoridades competentes de am
bos os poises, cujo pagamento venha a ocorrer poste
riormente ao prazo de 180 dias a que se refere o pre
sente Artigo. 

Artigo XV 

Os pagamentos decorrentes de controtos relatives aos 
fornecimentos de maquinas e equipamentos financia
dos a Iongo prazo, aprovados pelas autoridades com
petentes de ambos os pa ises, seriio lan~ados nos Con
tos referidas no Artigo X. 

Par6grofo 1.0 - Expirado o Acordo, e findo o prozo 
suplementor de 180 dias referido no Artiga XIV, a 
Parte Contratante devedora obri r6 urn a "Canto Espe
cial" em nome do Parte Contratante credora, em do
lores dos Estados Unidos do America, a qual permane
cer6 aberta pelo tempo necessaria ao registro do to
talidade dos pagamentos decorrentes das opera~iies 
mencionadas no presente Artigo. 

Par6grafo 2.0 - Sabre os fundos que se acumulem 
no "Canto Especial" referida no paragrafo anterior, 
seriio computados juros a taxa que for estipulada 
pelos bancos, calculados e lan~ados nessa Canto se
mestralmente e, quando for o coso, no encerramento 
do mesma. 

Par6grafo 3.0 - Os fundos acumulados no "Canto 
Especial", referida neste Artigo serao utilizados pela 
Porte Controtante credoro no pagamento de merca
dorios adquiridas no pais do Porte Contratante de
vedora. 

Par6grafo 4.0 - 0 saldo eventualmente existente no 
"Canto Especial" referida neste Artigo, 6 (seis) meses 
apos a data prevista peso o vencimento do ultima 
presta~iio, sera imediatamente liquidado pelo banco 
devedor, em moeda de livre conversibilidade, de es
colha do banco credor. No hipotese de recebimentos 
de presta~oes em otraso apos o prazo de 6 (seis) me
ses aqui referido, seu valor sera imediatamente li
quidado pelo banco devedor, em moeda de livre con
versibilidade, de escolha do banco credor. 

Paragrafo 5.0 - Para os efeitos deste Artigo, com
preender-se-6 como de Iongo prazo as opera~iies de 
financiamento cujo prazo de pogamento se estenda 
por mais de 360 dias, contados a partir do data do 
embarque do mercadoria. 



artigo XVI 

No limite de suas atribui~oes, o Banco Central do 
Brasil e o Deutsche Aussenhandelsbank A.G., Berlim, 
fixarao, tao logo tenham ambos as Partes Contra
tantes mutuamente se notificado do cumprimento das 
formalidades necessarias o vigencia deste Acordo, as 
medidas tecnicas necessarias o execu~ao do presen
te Acordo. 

artigo XVII 

As mercodorias ongmanas de terceiro pais, adquiri
dos por um dos dois poises, nao poderao ser pagas 
atroves das Contos referidas no Artigo X, salvo apro
va~ao previa dos dois bancos, em coda coso. 

artige XVIII 

As autoridodes competentes das Partes Contratantes 
reservam-se o di rei to de exigi r, quando estritamente 
necessaria, certificado de origem para as mercado
rias importadas, emitido pelas outoridodes competen
tes do pais exportador. 

artigo XIX 

A ex pi ro~ao do presente Acordo nao prejudicara: 

a) a volidade das outorizo~oes concedidas, du
rante sua vigencia, pelos outoridodes das 
duos Partes Controtantes; 

b) a volidade dos contratos comerciais e finan
ceiros celebrados, e oindo nao concretiza
dos, durante sua vigencia; 

c) a plena aplica~ao de todos os seus disposi
tivos oos suprocitodos contratos e, em par
ticular, do disposto nos Artigos XIV e XV 
deste instrumento. 

artigo XX 

Com o prop6sito de promover as relo~oes comerctots 
entre os dois poises e estimulor a coopero~ao economi
co e o intercombio comercial entre a Republica Fede
rativa do Brasil e a Republica Democratica Alema, 
as Partes Contratantes concordam em estabelecer umo 
Comissao Misto, constituida por representantes de 
ambos os poises que, a pedido de uma dos Partes, 
se reunira alternadamente nos respectivos Capitais, 
pelo menos a coda dois onos. 

artigo XXI 

0 presente Acordo sera submetido o oprova~ao dos 
outoridodes competentes de coda uma dos Partes 
Contratantes, de conformidade com as respectivas dis
posi~oes legois. 

As Partes Controtontes notificarao uma o outra o cum
primento das formalidodes necessaries o vigencia do 
Acordo, o qual entrara em vigor a partir do data do 
troca dessas notifico~oes, por um perfodo de 5 anos, 
prorrogavel por perfodos sucessivos de 1 ano, salvo 
denuncio, comunicodo por via diplomatica, com antece
dencia minima de 180 dios antes do termino de qual
quer periodo. 

Toda emenda ou complementa~ao ao presente Acordo 
sera objeto de entendimento por escrito entre as Par
tes Contratantes. 

acordo sobre transporte 
aereo com a jordonia 

Ac:ordo sobre Transportes Aereos entre Brasil e 
Jord6nia, assinado no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 5 de novembro de 1975, pelo Ministro 
de Estado das Rela!;iies Exteriores, Azeredo da 
Silveira, e pelo Embaixador da Jord6nia no 
Chile e no Brasil (c:umulativamente), 
Hisham AI-Shawa 

0 Governo do Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo do Reino Hachemito do Jordania, 

Tendo decidido concluir um Acordo sobre transportes 
aereos regulares entre os dois poises, designoram para 
esse fim representantes devidamente autorizodos, os 
quais convierom nos disposi~oes seguintes: 

artigo I 

As Po rtes Contratontes concedem-se reciprocomente os 
di reitos especificodos no presente Acordo e seu Anexo, 
a fim de que se estobele~om os servi~os oereos inter
nocionois nos mesmos previstos, doravante referidos 
como "servi~os convencionodos". 

artigo II 

1. Quolquer dos servi~os convencionodos poder6 ter 
inicio imediatomente ou em data ulterior, a criteria 
do Porte Controtonte o qual os direitos forom conce
didos, mas nao antes que: 

a) a Porte Controntante o qual os direitos te
nhom sido concedidos hoja designodo umo 
empreso oereo de suo nocionolidade para 
a rota ou as rotos especificodos; 

b) a Porte Controtonte que concede os direi
tos tenho expedido a necessaria licen~o de 
funcionomento o empreso designodo, obede
cidos as disposi~oes do por6grofo 2.0 deste 
Artigo e as do Artigo VI. 

2. A empreso oereo designodo por umo Porte Con
trotante poder6 ser chomoda a fozer provo, peronte 
as autoridodes oeron6uticos do outra Porte Contra
tonte, de que se encontro em condi~oes de sotisfozer 
os requisitos prescritos pelos leis e regulomentos, nor
molmente oplicados por essos autoridodes ao funcio
nomento de empresas de transportes oereos interno
cionois. 
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3. As Partes Contratantes reservam-se a faculdade 
de substituir, par outras empresas aereas nacionais, 
a au as empresas aereas originariamente designadas, 
dando previa aviso a outra Parte Contratante. A nova 
empresa designada aplicar-se-ao todas as disposi~oes 
do presente Acordo e seu Anexo. 

artigo Ill 

1 • Com o fim de evitar pr6ticas discriminat6rias e 
assegurar igualdade de tratamento, fica estabelecido 
que: 

I. as taxas e outros gravames que uma das 
Partes Contratantes imponha au permita 
sejam impastos a empresa au empresas 
designadas pela outra Parte Contratante 
para usa de aeroportos e outras facilida
des, nao serao superiores as taxas e gra
vames cobrados das aeronaves de sua ban
deira empregadas em servi~os internacio
nais semelhantes, pelo usa de tais aero
portos e facilidades; 

II. as combustlveis, 6leos lubrificantes e pe
~as sobressalentes introduzidos no territ6-
rio de uma Parte Contratante, au pastas a 
bordo de aeronaves do outra Parte Con
tratante nesse territ6rio, quer diretamen
te por uma empresa por esta designada, 
quer par canto de tal empresa, e destina
dos unicamente ao uso de suas aeronaves 
nos servi~os convencionados, gozariio do 
tratamento dado as empresas nacionais 
que realizam transporte aereo internacio
nal, no que diz respeito a direitos adua
nei ros, taxas de inspe~ao e/ou outros di
reitos e gravames nacionais; 

Ill. as aeronaves de uma das Partes Contra
tantes utilizadas no explora~iio dos servi· 
~os convencionados, e os combustlveis, 
61eos lubrificantes, equipamento normal e 
pe~as sobressalentes para a manuten~iio 
e prepara~ao das aeronaves utilizadas, bern 
como as provisoes de bordo, compreenden
dendo alimentos, bebidas e tabaco, en
quanta em tais aeronaves, gozarao de isen· 
~ao de direitos aduaneiros, taxas de ins
pe~ao e direitos ou taxas semelhantes 
no territ6rio do outra Parte Contratante, 
mesmo quando utilizados ou consumidos 
em voo sabre o referido territ6rio. 

2. Os bens enumerados no paragrafo precedente e 
objeto de isen~ao pelo mesmo estabelecido nao pode
rao ser desembarcados do aeronave no territ6rio do 
outra Parte Contratante sem o consentimento de suas 
autoridades aduaneiras, e ficarao sujeitos ao controle 
dessas autoridades, enquanto nao utilizados pela em
presa. 

3. Os passagei ros, bagagens e mercadorias em tran
s ito pelo territ6rio de uma Parte Contratante e que 
permanecerem no 6rea do aer6dromo que lhes e re
servada serao submetidos apenas ao controle esta
belecido para essa area. As bagagens e mercadorias 
em transito di reto serao isentas de di reitos, tax as au 
gravames aduaneiros. 
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artigo IV 

Os certificados de navegabilidade, cartas de habilita
~ao e licen~a expedidas ou revalidadas pelas autorida
des aeron6uticas do outra Parte Contratante e ainda 
em vigor seriio reconhecidos como v61idos pela outra 
Parte Contratante para o fim de explora~iio dos servi
~os convencionados. As Partes Contratantes se reser
vam, entretanto, o direito de nao reconhecerem, rela
tivamente ao sobrevoo de seu territ6rio, certificados 
de habilita~iio e licen~as concedidas aos seus pr6prios 
nacionais pelas autoridades do outra Parte Contratan
te au par urn tercei ro Estado. 

artigo V 

1 . As leis e regulamentos de uma Parte Contratante 
relatives a entrada, permanencia no seu territ6rio au 
salda do mesmo, de aeronave empregadas em nave
ga~ao aerea- interna~ional, ou relatives a explora~iio 
e a navega~ao de ta1s aeronaves dentro do seu terri
t6rio, seriio aplicodos as aeronoves do empresa ou 
empresos designadas pelo outro Parte Contratante. 

2. As leis e regulomentos de uma Porte Contratante 
relotivos a entrada, permanencio no seu territ6rio au 
salda do mesmo, de possogeiros, tripula~oes au cargo 
de aeronoves, como sejom os concernentes a entrada 
despacho, imigro~iio, passaportes, alfandega e quaren: 
tena, aplicor-se-ao aos passageiros, tripula~oes e cargo 
das aeronoves do empresa aerea designada pela ou
tra Parte Controtante quando no territ6rio do primeira 
Parte Contratante. 

artigo VI 

1 . As Partes Contratantes reservam-se a faculdade 
de negar ou revogar licen~a de funcionamento a uma 
empresa aerea designada pela outra Parte Contratante 
quando nao julgarem suficientemente comprovado que 
parte preponderante do propriedade e o controle efe
tivo do referida empresa estao em moos de nacionais 
do outra Parte Contratante. 

2. A empresa designada poder6 ser multada pel as 
autoridades do outra Parte Contratante, no forma do 
ato de autoriza~iio de seu funcionamento jurldico au a 
licen~a de funcionamento ser suspenso, no todo ~u em 
parte, pelo perlodo de urn (1) mes a tres (3) meses: 

a) nos casas de inobservancia das leis e re
gulamentos referidos no Artigo V deste 
Acordo e de outras normas governamen
tois estabelecidos para o funcionamento das 
empresas aereas designados; 

b) quando as aeronaves utilizadas nos servi~os 
convencionados niio sejam tripuladas por 
pessoas que possuam respectivamente a na
cionalidade de uma ou outra Parte Contra
tante, excetuados os casas de adestratamen
to do pessoal navegante, por instrutores 
devidamente autorizados pelos 6rgaos com
petentes do Parte Contratante que designou 
a empresa e durante o perlodo de adestra 
menta. 

3. Nos casas de reincidencia das infra~oes constan
tes do item anterior, a licen~a poder6 ser revogada. 



4. A revoga~oo constante dos itens 1 e 3 deste Arti
go s6 poder6 ser aplicada ap6s consulta com a outra 
Parte Contratante. A consulta ten] inicio num prazo 
de sessenta (60) dias a partir do respective notifica~ao. 

artigo VII 

As autori dades aeron6uticas dos duos Partes Contra
tantes deverao manter contato permanente para garan
tir uma estreita colabora~ao em todas as questoes 
tratadas no presente Acordo, visando a sua execu~ao 
satisfat6ria. 

artigo VIII 

1 . Se qualquer das Partes Contratantes desejar mo
dificar qualquer cl6usula do Anexo ao presente Acordo 
poder6 solicitor uma consulta entre as autoridades 
aeron6uticas de ambos as Partes, a qual ter6 initio 
num prazo de sessenta (60) dias, a partir do respecti
ve notifica~ao. 

2. Os resultados do consul to passarao a vigorar ap6s 
confi rma~ao por troca de notas por via diplom6tica. 

artigo IX 

1 . As divergencies entre as Partes Contratantes sa
bre a interpreta~ao ou aplica~ao do presente Acordo 
e do seu Anexo que nao puderem ser resolvidas por 
negocia~oes ou par meio de consultas diretas serao 
submetidas a juizo arbitral, seguindo-se o procedimen
to previsto no Artigo 85 do Conven~ao sobre Avia~ao 
Civil lnternacional, concluida em Chicago, a 7 de de
zembro de 1944, quanta a composi~ao e funcionamen
to do respectivo tribunal. 

2. As Partes Contratantes fa roo o passive! para dar 
cumprimento a decisao arbitral. 

artigo X 

Ao entrar em vigor uma conven~ao aerea multilateral 
aceita por ambos as Partes Contratantes, o presente 
Acordo dever6 ser modificado de modo que as suas 
disposi~oes se conciliem com as do nova conven~ao. 

artigo XI 

0 presente Acordo e seu Anexo, e assim os demais atos 
relativos aos mesmos que os complementem ou modi
fiquem, serao comunicados a Organiza~ao do Avia~ao 
Civil lnternacional, para fins de registro. 

artigo XII 

Coda uma das Partes Contratantes poder6, em qualquer 
tempo, notificar a outra Parte Contratante o seu pro
p6sito de denunciar o presente Acordo, fazendo simul
taneamente uma comunica~ao no mesmo sentido a 
Organiza~ao do Avia~ao Civil lnternacional. 0 presen
te Acordo deixar6 de vigorar doze (12) meses depois 
do data do recebimento do notifica~ao pela outra Par
te Contratante, salvo se for reti rada par consenso de 
ambos as Partes Contratantes antes de expirar aquele 
prazo. Se nao for acusado o recebimento do notifica
~ao pela Parte Contratante a qual for dirigida, enten
der-se-6 recebida 14 (catorze) dias depois de o ter sido 
pela Organiza~ao da Avia~ao Civil lnternacional. 

artigo XIII 

0 presente Acordo substitui todas as licen~as, privihi
gios e concessoes existentes a data de sua entrada em 
vigor, outorgados a qualquer titulo por uma das Par
tes Contratantes em favor da empresa aerea da outra 
Parte Contratante. 

artigo XIV 

Para fins de aplica~ao do presente Acordo e do seu 
Anexo: 

a) a expressao "autoridade aeron6utica" sig
nifica, no coso do Republica Federativa do 
Brasil, o Ministro do Aeron6utica, e, no 
coso do Reino Hachemita da Jordania, a 
Dire~ao de Avia~ao Civil ou, em ambos os 
casos, qualquer pessoa ou 6rgao que esteja 
legalmente autorizado a exercer as fun~oes 
atualmente pelos mesmos exercidas; 

b) a expressao "empresa aerea designada" 
significa qualquer empresa que uma das 
Partes Contratantes tiver escolhido para ex
plorer os servi~os convencionados e a cujo 
respeito tiver sido feita comunica~ao por 
escrito as au tori dades aeron6uticas da ou
tra Parte Contratante, segundo o disposto 
no Artigo II, par6grafo 1.0 , alinea b, do 
presente Acordo; 

c) a expressao "territ6rio" ten] o mesmo sen
tido que lhe d6 o Artigo II do Conven~ao 
sobre Avia~ao Civil lnternacional, concluida 
em Chicago, a 7 de dazembro de 1944; 

d) as defini~oes "empresa aerea", "servi~o 
aereo", "servi~o aereo internacional" e "es
calas sem fins comerciais" sao as cons
tantes do Artigo 96 do Conven~ao sobre 
Avia~ao Civil lnternacional acima mencio
nada. 

artigo XV 

1 . Coda Parte Contratante notificar6 a outra, por via 
diplom6tica, do conclusao das formalidades constitu
cionais necess6rias a entrada em vigor do presente 
Acordo, o qual ter6 vigencia a partir do data da ulti
ma dessas notifica~oes. 

2. No entanto, o Acordo entrar6 em vigor, proviso
riamente, no data de sua assinatura, nos limites das 
atribui~oes administrativas das respectivas autorida
des aeron6uticas. 

ANEXO 

se~io I 

As Partes Contratantes concedem-se mutuamente o di
reito de explorer, por intermedio do empresa ou em
presas designadas e segundo as condi~oes deste Anexo, 
os servi~os convencionados, nos rotas e escalas esta
belecidas nos Quadros de Rotas que o integram. 
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se~iio II 

1 . Nos termos do presente Acordo e deste Anexo, 
coda Parte Contratante concede as empresas aereas 
designadas pela outra Parte Contratante e para o fim 
de explorarem os servi~os convencionados oo Iongo das 
rotas especificadas os seguintes direitos: 

a) o direito de desembarcar e embarcar passa
geiros, cargos e malas postais originados 
no territ6rio da outra Parte Contratante ou 
a ele destinados; 

b) o direito de desembarcar e embarcar passa
geiros, cargos e malas postais de trOfico 
internacional, originados em escalas em ter
ceiros poises incluidas no Quadro de Rotas, 
au a elas destinados. 

2. Cad a Parte Contratante autoriza o sobrevoo de 
seu territ6rio pela empresa ou empresas designadas 
da outra Parte Contratante, com ou sem pouso tecnico 
nos escalas constantes do Quadro de Rotas. 

3. Todo o estabelecido precedentemente fica sujeito, 
em seu exercicio, as condi~iies previstas na Se~iio Ill, 
seguinte. 

se~iio Ill 

1 • Os servi~os convencionados teriio par objetivo fun
damental oferecer uma capacidade adequada a pro
cure do trafico. 

2. Na explora~iio desses servi~os se levara em con
to, principalmente quanta a explora~iio de rotas ou 
trechos comuns de rota, os interesses das empresas 
aereas designadas, a fim de que os servi~os prestados 
par qualquer delas niio sejam indevidamente afetados. 
Assegurados os principios de reciprocidade, urn trata
mento justa e eqiiitativo devera ser concedido as em
presas aereas designadas das duos Partes Contratan
tes, para que possam explorer, em igualdade de con
di~iies, os servi~os aereos nos rotas especificadas nos 
Quadros anexos. 

3. 0 direito de uma empresa aerea designada de uma 
Parte Contratante de embarcar e desembarcar, nos 
pontos e rotas especificados, trOfico international com 
destino a ou proveniente de terceiros poises, sera exer
cido de modo que a capacidade corresponda: 

a) a necessidade do tr6fico entre o pais de 
origem e os poises de destine; 

b) as exigencies de uma explora~iio economica 
dos servi~os convencionados; 

c) a procure do tr6fico existente nos reg1oes 
atravessadas, respeitados os interesses dos 
servi~os locais e regionais. 

se~iio IV 

1 . As autoridades aeronauticas das Partes Contra
tantes consultar-se-iio a pedido de uma delas a tim de 
determiner se os principios enunciados na Se~iio Ill 
estiio sendo observados pelas empresas aereas desig
nadas, e, em particular, para evitar que uma por~iio 
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injusta de trafico seja desviada de uma das menciona
das empresas. 

2. As autoridades aeronauticas de qualquer das Par
tes Contratantes forneceriio as autoridades aeronauti
cas da outra Parte Contratante, a pedido destas, pe
riodicamente au a qualquer tempo, os dodos estatisti
cos que sejam razoavelmente solicitados, para a veri
fica~iio de como esta sendo utilizada, pela empresa 
ou empresas aereas designadas da outra Parte Con
tratante, a capacidade oferecida nos servi~os conven
cionados. Esses dodos deveriio canter todos os elemen
tos necessaries para fixar o volume de tr6fico, bern 
como sua origem e destine. 

se~iio V 

1 . As tarifas a serem aplicadas pelas empresas aereas 
designadas de uma Parte Contratante em pagamento 
do trans porte de passagei ros e cargo originados no 
territ6rio da outra Parte Contratante au a ele destinc;~
do deveriio ser estabelecidas em nlveis razoaveis, dan
do-se a devida considera~iio a todos os fatores rele
vontes, inclusive custo de opera~iio, caracteristicas de 
servi~o, Iuera razoavel e tarifa de outras empresas 
aereas oplicadas na mesma au em rotas semelhantes, 
devendo ser observodo, quanta possivel, o mecanisme 
adotado pela Associa~iio lnternacional dos Transportes 
Aereos (lATA). 

2. As tarifas assim elaboradas seriio submetidas a 
aprova~iio das autoridades aeronauticas da outra Par
te Contratante trinta (30) dias, pelo menos, antes da 
data prevista para a sua aplica~iio; em casas especiais, 
esse prazo podera ser reduzido, se assim concordarem 
as ditas autoridades. 

3. Se, par qualquer raziio, uma determinada tarifa 
niio puder ser fixada na forma das disposi~iies ante
riores, ou se, durante as primeiros quinze (15) dias do 
prazo, qualquer das Partes Contratantes notificar a 
outra a desaprova~iio de qualquer tarifa que lhe foi 
submetida, as autoridades aeron6uticas das Partes Con
tratantes tratariio de determiner tal tarifa em reuniiio 
de consulta. 

4. As tarifas estabelecidas na forma das dispasi
~iies desta Se~iio permaneceriio em vigor ate que 
novas tarifas sejam estabelecidas segundo mesmas dis
posi~iies. 

5. As torifas aplicadas pel as empresas aereas desig
nadas par uma das Partes Contratantes, quando ser
virem pontos comuns as duos Partes ou pontos com
preendidos em rotas comuns entre o territ6rio de uma 
Parte Contratonte e terceiros poises, niio seriio infe
riores as aplicadas pelas empresas da outra Parte na 
execu~iio de servi~os identicos. 

6. As empresas aereos designadas par uma Parte 
Contratante niio poderiio conceder, direta ou indire
tamente, par si ou otraves de qualquer intermedi6rio, 
descontos, abatimentos ou quaisquer redu~oes sabre ta
rifas em vigor, salvo os previstos pelas resolu~iies 
aprovadas pelas Partes Contratantes. 

se~iio VI 

Os horarios deveriio indicar o tipo, modelo e configu
ro~iio das aeronaves utilizadas, bern como a freqiien-



cia dos ser~i~os e escalas, e serao submetidos pelas 
empresas aereas designadas de coda Parte Contratan
te as autoridades aeronauticas da outra Parte Con
tratante trinta (30) dias, no minimo, antes da data 
prevista para 'sua vigencia. Tais horarios deverao ser 
aprovados dentro do prazo acima indicado, a menos 
que envolvam altera~oo de escalas ou de capacidade 
em desacordo com o que est6 especificado neste Anexo. 

se~iio VII 

1 . As seguintes altera~oes nas rotas noo depende
roo de previo aviso entre as Partes Contratantes, bas
tendo a respective notifica~oo de uma a outra autori
dade aeronautica: 

a) inclusoo ou supressoo de pontos de escalas 
no territ6rio da Parte Contratante que de
signa a empresa aerea; 

b) omissoo de escalas no territ6rio de terceiros 
poises. 

2. A altera~oo das rotas convencionadas pel a inclu
sao de ponto de escala nao previsto no Quadro de Rotas 
fora do territ6rio da Parte Contratante que designa a 
empresa aerea fica sujeita a acordo previa entre as 
autoridades aeronauticas de ambos as Partes. 

QUADRO DE ROTAS DO BRASil 

A (2) 

pontos iniciais 

No territ6rio do Brasil 

pontos intermediarios (1) 

Dois pontos na Africa Ocidental (3) 
Urn ponto na Africa Central (3) 
Urn ponto na Africa Oriental (3) 

pontos na jordiinia 

Am a 

pontos alem (1) 

Teero, Nova Deli ou T6quio 

B (2) 

pontos iniciais 

No territ6rio do Brasil 

pontos intermediarios (1) 

Urn ponto na Africa Ocidental 
Argel 
Tunis 
Tripoli 
Cairo 

pontos na jordiinia 

Am a 

pontos alem (1) 

Teero, Nova Deli ou T6quio 

QUADRO DE ROTAS DA JORDANIA 

A (2) 

pontos iniciais 

No territ6rio da Jordania 

pontos intermediarios (1) 

Cairo 
lagos 
Aero ou Abidja 
Dacar 

pontos no brasil 

Rio de Janeiro e/ou Sao Paulo 

pontos alem (1) 

Montevideu ou Buenos Aires 
Santiago 

B (2) 

pontos iniciais 

No territ6rio da Jordonia 

pontos intermediarios (1) 

Cairo 
Tripoli ou Bengazi 
Tunis 
Argel 
Dacar 

pontos no brasil 

Rio de Janeiro e/ou Sao Paulo 

(3) 
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pontos alem (1) 

Mondevideu 
Buenos Aires 
Santiago 

1) A suspensiio de escalas se regula pela Seciio VII 
do Anexo. 

2) A sele~iio de uma das rotas acima implica no can
celamento do outra rota. 

3) As Partes fixariio os pontes antes do iniciaciio 
dos servi~os. 

PROTOCOLO DE ASSINATURA 

No curse das negocia~oes que terminaram com a assi
natura do Acordo sobre Transportes Aereos entre o 
Brasil e a Jordonia, os Representantes das Partes Con
tratantes acordarom o seguinte: 

1 0 Com referencia aos membros do tripula~iio es
trangeiros utilizados nos servi~os convencionados, as 
empresas aereas designadas brasileiras e jordanianas 
submeteriio as autoridades aeronauticas do Brasil e 
do Jordonia, quando for o coso, uma lista completa 
incluindo nome, nacionalidade, fun~iio, tipo e nume
ro do licen~a e o nome do autoridade que emitiu a 
referida licen~a. Se niio houver nenhuma comunica
~iio em contrario por parte das autoridades brasilei
ras ou jordanianas, os membros do tripula~ao pode
rao operar os servi~os convencionados. 

2 0 A remessa de somas recebidas pel as empresas 
aereas designadas das Partes Contratantes far-se-a 
de acordo com as formalidades cambiais das duos 
Partes Contratantes, as quais, no memento, concedem 
amplas facilidades para as transferencias oriundas 
dessas opera~oes. 

As autoridades aeronauticas ensejarao os seus me
lhores esfor~os, atraves dos canais apropriados, vi
sonde a celebra~iio de urn acordo bilateral sabre isen
~ao de bitributa~iio. 

brasil e peru incrementam 
turismo e preservam flora e fauna 

0 Chaneeler Azeredo da Silveira e o Ministro peruano 
das Rela~iies Exteriores, Miguel Angel de Ia Flor Valle, 
assinaram em Lima, em 7 de novembro de 1975, o 
Convinio de Coopera~iio Turistiea entre Brasil e Peru 
e o Aeordo para Conserva~iio da Flora e da Fauna dos 
Territorios Amaz&nieos Brasileiros e Peruanas. 
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convenio de 
coopera~iio turistica 

Os Governos do Republica Federativa do Brasil e do 
Republica do Peru, 

Considerando os tradicionais vinculos de amizade que 
unem ambos os poises, 

Com o objetivo de incrementar as rela~oes entre seus 
povos, particularmente no tocante ao turismo, 

E atendendo as recomenda~oes do II Reuniiio do Co
missao Mista Brasileiro-Peruana de Coopera~iio Eco
nomica e Tecnica, realizada em Brasilia de 26 a 28 
de agosto de 1974, 

Concordam em celebrar urn Convenio de Coopera~ao 
Turistica nos seguintes termos: 

artigo I 

Os Governos do Brasil e do Peru se coordenarao es
treitamente, atraves de seus 6rgaos oficiais de turis
mo, para obter a concessiio das maximas facilidades 
a fim de incrementar as correntes turisticas entre 
ambos os poises. 

artigo II 

Ambos os poises poderiio assessorar-se reciprocamente 
no prepara~iio e realiza~ao de campanhas de publici
dade e promo~iio turisticas. 

artigo Ill 

Os 6rgiios oficiais de turismo do Brasil e do Peru 
coordenarao a elabora~ao e promocao de circuitos tu
risticos brasileiro-peruanos, para serem oferecidos as 
correntes turisticas que visitem o Brasil e o Peru. 

artigo IV 

Os 6rgiios oficiais de turismo do Brasil e do Peru coor
denariio a realizaciio de campanhas de promociio 
con juntas, com o prop6sito de criar e atrai r novas 
correntes turisticas para os dois poises. 

artigo V 

Ambos os Governos, atraves de seus 6rgaos de aeronau
tica civil que regulam a politico de transporte aereo 
comercial, com o objetivo de desenvolver urn maior 
intercombio turistico, propiciarao, no momenta opor
tuno, o estudo para estabelecer, dentro de uma poli
tico tarifaria de interesse para ambos os poises, tari
fas promocionais nos rotas aereas entre o Brasil e o 
Peru que sejam operadas por empresas aereas de ban
deira brasileira ou peruana. 

artigo VI 

Os 6rgiios oficiais de turismo do Brasil e do Peru po
deriio solicitor ao setor privado, empresas publicas e 
qualquer outro tipo de empresa, dedicadas a atividade 
turistica, em seu respective pais, que colaborem e par
ticipem no promo~iio de programas turisticos para am
bos os poises. 



artigo VII 

Os 6rgiios oficiois de turismo do Brasil e do Peru estu
dariio as possibilidades de coapera~iio bilateral com 
vistas 00 desenvolvimento plena das areas de interesse 
turistico comuns a ambos os poises. 

artigo VIII 

Ambos os Governos, atroves de seus 6rgiios oficiais 
de turismo, intercambioriio informa~fies sabre pianos de 
desenvolvimento turistico, politico de promo~iio turis
tica e estatistica turistica, a fim de contribuir para 
maior desenvolvimento do setor de turismo em seus 
respectivos poises. 

artigo IX 

Os Governos do Brasil e do Peru intercambiariio in
forma~iies sabre pianos de ensino no ombito do tu
rismo, com o fim de operfei~oor a formo~iio de tec
nicos e pessoal especiolizodo, para trotor de obter o 
eventual reconhecimento dos progromos e cursos de 
formo~iio turistico e, segundo o coso, conceder voli
dode oos titulos obtidos nestes cursos em urn outro 
pais. 

artigo X 

Os Governos do Brasil e do Peru, dentro do Progromo 
de Coopero~iio Tecnica entre ambos os poises, coorde
noriio e promoveriio, de ocordo com as necessidodes 
e possibilidades de coda pols, a reolizo~iio de pro
gromos destinodos a intercombior tecnicos nos diver
sos compos do otividode turlstico, para que desfru
tem de periodos curtos de treinomento em 6rgiios 
publicos ou privodos de ambos poises, a fim de me
lhoror a quolifico~iio de recursos humonos do setor 
de turismo de coda pols. 

artigo XI 

Os Governos do Brasil e do Peru, otraves de seus 
6rgiios oficiois de turismo, promoveriio a reolizo~iio 
de reunifies tecnicos para o cumprimento do presen
te Convenio. 

artigo XII 

Este Convenio ter6 duro~iio indefinido, mas quolquer 
dos dais poises podera denuncia-lo, mediante previa 
aviso oo outro pais, com seis meses de ontecedencio. 

artigo XIII 

Coda umo dos Partes Contratontes notificor6 a outra 
do conclusiio dos respectivos formolidodes necessa
ries a entrada em vigor do presente Convenio, o qual 
tera vigencio a partir do data do ultimo dessos noti
fico~fies. 

acordo para a conserva~io da flora e da fauna 
dos territorios amazonicos brasileiros e peruanos 

0 Governo do Republica Federotivo do Brasil 
e 
0 Governo do Republica do Peru, 

Considerondo a convemenc1o de promover a mois es
treito coloboro~iio entre ambos os poises no obser
voncia de politicos rocionais de conservo~iio do flora 
e do fauna dos seus respectivos territ6rios omozoni
cos, para o oproveitomento rational do seu potencial 
economico; 

Convencidos de que a coopero~iio bilateral em mate
rial de fiscaliza~iio e controle e indispensavel para 
a gorontio do eficiencia das medidos conservocionistas, 

Acordorom as seguintes disposi~fies: 

artigo I 

A Republica Federotiva do Brasil designo o lnstituto 
Brosileiro de Desenvolvimento Florestal e a Republica 
do Peru a Direction General Forestal y de Fauna do 
Ministerio do Agriculture, como 6rgiios dos dais Go
vernos, cujo finolidode sera urn intercombio regular 
de informo~fies sabre as diretrizes, os progromos e 
os textos legois relotivos a conserva~iio e ao desen
volvimento do vida animal e vegetal dos respectivos 
territ6rios omozonicos. 

artigo II 

Propicioriio, outrossim, o intercombio de informa~oes 
obtidos otraves dos respectivos investigo~fies, com 
o objetivo de colher os dodos b6sicos para o manejo 
odequodo dos recursos naturais renovaveis daqueles 
territ6rios, inclusive mediante o estobelecimento de 
reservos representatives dos diferentes ecossistemas 
e unidodes biogeogr6ficas. 

e1rtigo Ill 

Tendo em vista os objetivos acima ossinalados, as 
Partes Controtontes promoveriio reunifies de tecnicos 
a fim de logror diretrizes, tonto quanta possivel uni
formes, em materia de: 

a) proibi~fies totais ou parciois, tempor6rias ou 
niio, para a coleta cientifica de especies do 
flora e do fauna ameo~odas de extin~iio, 
bern como proibi~iio total ou parcial, tem
poraria ou niio, do co~a; 

b) uso de metodos quimicos de controle bio-
16gico; 

c) preservo~iio das florestas e demais formos 
de vegeta~iio natural que, por suas carac
teristicas ecol6gicas, mere~am trotamento 
especial; 

d) introdu~iio de especies ex6ticas a regiao 
omozonico. 

artigo IV 

As reunifies de que troto o Artigo anterior seriio es
tobelecidos por via diplom6tico, mediante solicito~iio 
de quolquer dos dais Governos e teriio como sede o 
pais oo qual couber a iniciotivo do convoco~iio. 

artigo V 

Os dais Governos, dentro do espirito de coopero~iio 
que presi diu o presente Acordo, e nos termos do Con-
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ven~ao para a Prote~ao do Flora, do Fauna e das Be
lezas Cenicas Naturais dos Parses da America, de 
1940, e do Conven~ao sabre o Comercio lnternacio
nal das Especies do Flora e Fauna Silvestres em Pe
rigo de Extin~ao, de 1973, das quais o Brasil e o 
Peru sao signataries, comprometem•se a reprimir, 
nos seus respectivos territories, a importo~ao ou tran
Site de produtos naturais, originarios de uma das 
Partes, cuja exporta~ao seja proibida no territ6rio do 
mesma Parte. 

artigo VI 

Com vistas a conserva~ao de espec1es da flora e da 
fauna amazonicas de interesse cientifico ou possivel 
valor economico e a sua eventual industrializa~ao, 
os signataries do presente Acordo fomentarao estu
dos para a implanta~iio de esta~oes experimentais e 
de viveiros e criadouros artificiais em seus territ6rios. 

Paragrafo unico. Entende-se par viveiro ou criadou
ro artificial a area especialmente preparada e delimi
tada, com instala~oes pr6prias, onde as especies do 
flora ou do fauna tenham condi~oes adequadas para 
sua reprodu~ao e desenvolvimento. 

artigo VII 

0 presente Acordo entrara em vigor a partir do mo
menta em que as Partes Contratantes sejam informa
das, mediante notas, de que foram cumpridas as for
malidodes exigidas. 

artigo VIII 

A vigencia do presente Acordo e indefinida e durara 
ate seis meses ap6s a data em que for denunciado, por 
escrito, por uma das Partes Contratantes. 

acordo nuclear brasil-rfa 
entra em vigor 

Troca de Notas que puseram em vigor o Acordo entre 
Brasil e Republica Federal da Alemanha sobre Coope· 
ra~iio no Campo dos Usos Pacificos da Energia Nuclear, 
concluido em Bonn, em 27 de junho de 1975. As Notas, 
assinadas pelo Chanceler Antonio F. Azeredo da Silveira 
e pelo Ministro das Rela.,iies Exteriores da Republica 
Federal da Alemanha, Hans-Dietrich Genscher, foram 
trocadas em 18 de novembro de 1975 no Palacio ltama· 
raty de Brasilia. 

nota do brasil 

A Sua Excelencia o Senhor Hans-Dietrich Genscher, 
Ministro das Rela~oes Exteriores da 
Republica Federal do Alemanha. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de informer Vossa Excelencia de que 
forom cumpridos os requisites internes necessaries, se-
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gundo a legisla~iio brasileira, para a entrada em vigor 
do Acordo entre o Governo da Republica Federative do 
Brasil e o Governo da Republica Federal do Alemanha 
sabre Coopero~ao no Campo dos Usos Pacfficos da Ener
gia Nuclear, concluido em Bonn, a 27 de junho de 1975. 

Nestas condi~oes, proponho que, em conformidade com 
o disposto no seu Artigo 11, paragrafo 1, o referido 
Acordo entre em vigor na data do Nota pela qual Vossa 
Excelencia confi rme que, par parte da Republica Fe
deral da Alemanha, foram igualmente cumpridos os re
quisites internes exigidos para sua vigencia. 

Aproveito a oportunidode para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos da minha mois alta considera~ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores 

nota da rfa 

A Sua Excelencia o Senhor 
Embaixador Antonio F. Azeredo do Silveira, 
Ministro de Estado dos Rela~oes Exteriores da 
Republica Federative do Brasil. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusor o recebimento do Nota de 
18 de novembro de 1975 de Vossa Excelencia, pela 
qual me comunica que foram cumpridos os requisites 
internos, necessaries segundo a legisla~ao brasileira, 
para a entrada em vigor do Acordo sobre Coopera~ao 
no Campo dos Usos Pocificos do Energia Nuclear, con
cluido entre o Governo da Republica Federal da Ale
monha e o Governo da Republica Federative do Brasil, 
em 27 de junho de 1975, em Bonn. 

Confirmo pela presente que tambem do parte do Go
verna do Republica Federal da Alemanha existem os 
requisites para a entrada em vigor do Acordo nos ter
mos do Artigo 11, paragrofo 1. Seguindo sua proposta, 
o Acordo podera entrar em vigor em 18 de novembro 
de 1975. 

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelencia 
os protestos de minha elevada estima e distinta con
sidera~ao. 

Hans-Dietrich Genscher 
Ministro das Relo~oes Exteriores da 
Republica Federal da Alemanha 

rfa financia empresas 
e projetos brasileiros 

Protocolos sobre Coopera~iio Financeira 
entre Brasil e Republica Federal da Alemanha, 
assinados no Palacio Itamaraty de Brasilia, em 18 
de novembro de 1975, pelo Chanceler 
brasileiro, Azeredo da Silveira, e pelo Ministro 
das Reta.,iies Exteriores da Republica Federal 
da Alemanha, Hans-Dietrich Genscher. 



proto colo de 1 05 milhoes 

0 Governo da Republica Federative do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Federal da Alemanha, 

No espirito das rela~oes amistosas existentes entre a 
Republica Federative do Brasil e a Republica Federal 
da Alemanha; 

No desejo de consolidar e intensificar tais rela~oes 
amistosas, atraves de uma coopera~ao frutifera no 
campo do auxilio ao desenvolvimento; 

Conscientes de que a manuten~co destas rela~oes cons
titui a base do presente Protocolo; 

No intuito de promover o desenvolvimento economico 
e social no Brasil, 

Convieram no seguinte: 

artigo I 

1 . 0 Governo da Republica Federal da Alemanha 
possibilitara ao Governo da Republica Federative do 
Brasil ou a outros mutuarios, a serem escolhidos con
juntamente por ambos os Governos, contratar empres
timos ate um montante total de cento e cinco milhoes 
de marcos alemces junto ao lnstituto de Credito para 
a Reconstrucco, Francfort-sobre-o-Meno, em conformi
dade com as alineas 2 a 4. 

2. Do montante total do empn)stimo de 105 mil hoes 
de marcos alemoes, referido na alinea 1, uma quantia 
no valor de ate 30 milhoes de marcos alemaes sera 
colocada a disposi~ao do projeto de irrigacco de Ba
nabuiu. 

3. Do montante total do emprestimo de 105 mi
lhoes de marcos alemaes, referido na aHnea 1, ate 75 
milhoes de marcos seraa colocados a disposicao dos 
projetos "Programa de Saude do Espirito Santo" (ate 
20 milhoes de marcos alemaes), "Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econilmico" (ate 30 milhoes de mar
cos alemaes), "Central Termica de Porto Velho" (ate 
14 milhoes de marcos alemaes) e "Central Termica de 
Rio Branco" (ate 11 milhoes de marcos alemaes), se 
estes projetos, depois de examinados, forem conside
rados dignos de promo~co. 

4. Por comum acordo entre as Partes Contratantes, 
os projetos mencionados na alinea 3 poderco ser subs
tituidos por outros. 

artigo II 

1. A utiliza~co dos emprestimos mencionados no 
Artigo I, alineas 2 e 3, bern como as condi~oes sob 
as quais serco concedidos, serao determinadas pelos 
contratos a serem concluidos entre os mutuarios e o 
lnstituto de Credito para a Reconstru~ao, os quais 
estarco sujeitos as disposicoes legais vigentes na Re
publica Federal da Alemanha. 

2. 0 Governo da Republica Federative do Brasil, des
de que nco seja ele proprio o mutuario, garantira ao 
Institute de Cn1dito para a Reconstrucco todos os pa
gamentos em marcos alemces em cumprimento dos com
promissos dos mutuaries, decorrentes dos contratos a 
serem concluidos de acordo com a alinea l. 

artigo Ill 

0 Governo da Republica Federative do Brasil isentara o 
lnstituto de Credito para a Reconstrucco de todos 
os impastos e demais gravames fiscais a que possa 
estar sujeito na Republica Federative do Brasil quando 
da conclusao ou durante a execucco dos contratos re
feridos no Artigo II. 

artigo IV 

Com rela~ao ao transporte de passageiros e bens no 
tr6fego maritima e aereo, decorrente do presente Pra
tocolo, uma Parte Contratante nco exclui ra nem difi
cultara a participacco com igualdade de direitos das 
companhias de transporte regulares da outra Parte 
Contratante e concedera as autorizacoes necessarias 
para a realizacco do referido transporte. 

artigo V 

Para os fornecimentos e servicos, relativos a projetos 
financiados pelos emprestimos, deverao ser abertas 
concorrencias publicas internacionais, salvo quando, 
em coso especial, se convier diversamente. 

artigo VI 

0 Governo da Republica Federal da Alemanha atribui 
especial importoncia a que, nos fornecimentos resul
tantes da concessco dos emprestimos, seja dada prefe
rencia aos produtos da industria situada no Land 
Berlim. 

artigo VII 

Com excecco das disposicoes do Artigo IV, relatives 
ao tr6fego aereo, o presente Protocolo aplicar-se-6 
tambem ao Land Berlim, desde que o Governo da 
Republica Federal da Alemanha nco apresente ao Go
verna da Republica Federative do Brasil declaracco em 
contrario ate tres meses ap6s a entrada em vigor do 
presente Protocolo. 

artigo VIII 

0 presente Protocolo entrara em vigor na data da sua 
assinatura. 

AJUSTE, POR TROCA DE NOTAS, 
SOBRE 0 PROTOCOLO ACIMA 

A Sua Excelencia o Senhor Horst Roding, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da 
Republica Federal da Alemanha. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota n.0 

EH 444/03/14/22/23/25/667/75, de 18 de novembro 
de 1975, cujo teor, em portugues, e o seguinte: 

"Senhor Ministro de Estado, 

Com referencia ao Protocolo sabre Cooperacco Finan
cei ra, no montante de cento e cinco mil hoes de mar-
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cos alemaes, acordado hoje entre os nossos dois Go
vernos, tenho a honra de propor a Vossa Excelimcia, 
em nome do Governo do Republica Federal do Alema
nha, em aditamento ao Artigo IV (cl6usula de trans
porte) do referido Protocolo, o seguinte Ajuste: 

1 . 0 Governo do Republica Federal do Alemanha nao 
considera inconveniente que os transportes de bens no 
tr6fego maritima, decorrentes do concessao de ajuda 
financei ra, se realizem no base dos contratos de pool 
em vigor entre as companhias de navega~ao com sede 
nos zonas olema e brasileira de vigencia do Protocolo 
acima referido. 

2. 0 Governo do Republica Federal do Aleman he 
concorda com a possibilidade de ceder a terceiros uma 
parte des quotas des companhias de navega~ao parti
cipantes do Conferencia de Fretes Brasil/Europa/Brasil, 
com sede nos zonas olema e brasileira de vigencia do 
Protocolo acima referido. 

3. Os transportes do Europa para os portos no Nor
te do Brasil situados no regiao servida pelo tr6fego 
Norte do Brasil/Amazonas/Europa, vista nao existir 
contrato de pool entre as companhias de navega~iio 
que exploram as rotas do Europa para esta regiao, 
bern como em casos em que bens forem expedidos em 
outras regioes nao integradas no regiiio do Conferen
cia de Frete Brasil/Europa/Brasil, deveriio ser distri
buidos no base de 50% entre as companhias de na
vega~iio de bandeira brasileira e olema com sede nos 
zonas brasileira e alemii de vigencia do Protocolo aci
ma referi do. 

4. Aplicar-se-iio, suplementarmente, ao presente Ajus
te as disposi~oes do Protocolo acima referido, inclusive 
a cl6usula de Berlim (Artigo VII). 

Coso o Governo do Republica Federative do Brasil con
corde com as propostas contidas nos itens 1 a 4, a 
presente Nota e a de resposta de Vossa Excelencia, 
em que se expresse a concordoncia de seu Gover
no, constituiriio urn Ajuste entre os nossos dois Go
vernos, a entrar em vigor no data do Nota de resposta 
de Vossa Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro de Estado, apresentar os 
protestos de minha mais alta considera~iio. 

2. Em resposta, informo a Vossa Excelencia que 
o Governo brasileiro concorda com a proposta contida 
no Nota acima transcrita, a qual, juntamente com a 
presente, passa a constituir Ajuste entre o Governo da 
Republica Federative do Brasil e o Governo do Repu
blica Federal da Alemanha. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha mais alta considera~iio. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 

protocolo de 25 milhies 

0 Governo do Republica Federative do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Federal da Alemanha, 
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No esplrito das rela~oes amistosas existentes entre a 
Republica Federative do Brasil e a Republica Federal 
do Alemanha, 

No desejo de fortalecer e aprofundar tais rela~oes amis
tosas, atraves de uma coopera~ao frutlfera no campo 
do auxllio ao desenvolvimento, 

Cientes de que a manuten~iio destas rela~oes consti
tui a base do presente Protocolo, 

No intuito de promover o desenvolvimento da economic 
brasileira, 

Convieram no seguinte: 

artigo I 

1 . 0 Governo do Republica Federal da Alemanha pos
sibilitar6 ao Banco do Brasil S/ A, Brasilia, fazer urn 
empn!stimo, ate urn montante total de vinte e cinco 
milhoes de marcos alemoes, junto ao Institute de Cre
dito para a Reconstruciio, Francfort-sobre-o-Meno, para 
o financiamento de projetos de investimento de peque
nas e medias empresas de capital privado, dos setores 
agricola e da industria manufaturei ra. 

2. Tanto a primeira aplica~iio como as reaplica~oes 
do emprestimo favoreceriio exclusivamente as pequenas 
e medias empresas do Norte e do Nordeste do Brasil. 

3. 0 Projeto referido no item 1 poder6, de comum 
acordo entre o Governo da Republica Federal da Ale
manha e o Governo da Republica Federative do Brasil, 
ser substituldo por outros projetos. 

artigo II 

1. A aplica~iio desse empn!stimo, bern como as con
di~oes sob as quais sera concedido, seriio determine
des pelos contratos a serem concluldos entre o mu
tu6rio e o Institute de Credito para a Reconstru~iio, 
os quais estariio sujeitos as disposicoes legais vigentes 
no Republica Federal da Alemanha. 

2. 0 Governo do Republica Federative do Brasil go
ran tiro ao lnstituto de Credito para a Reconstru~iio 
todos os pagamentos e transferencias deles decorren
tes em cumprimento de obriga~oes do mutu6rio, pro
venientes do contrato de emprestimo a ser concluldo. 

artigo Ill 

0 Governo do Republica Federative do Brasil isentar6 
o Institute de Credito para a Reconstru~iio de todos 
os impastos e demais gravames publicos a que possa 
ester sujeito no Republica Federative do Brasil, durante 
a conclusoo ou execu~iio dos contratos de emprestimo 
referido no Artigo II. 

artigo IV 

Com rela~iio ao transporte de passageiros e bens no 
tr6fego maritima e aereo, decorrente do presente Pro
tocolo, uma Parte Contratante niio excluir6 nem difi
cultar6 a participaciio com igualdade de direitos das 
companhias de transporte regulares do outre Parte 
Contratante e conceder6 as autorizacoes necessaries 
para a realiza~iio do referido transporte. 



artigo V 

0 Governo do Republica Federal do Alemanha empres
ta especial importoncia a que, nos fornecimentos re
sultantes do concessao do emprestimo, seja dada pre
ferenda aos produtos do industria do Land Berlim. 

artigo VI 

Com exce~ao das disposi~iies do Artigo IV, relativas ao 
transporte aereo, o presente Protocolo valera tombem 
para o Land Berlim, salvo se, dentro de tres meses, 
op6s a entrada em vigor do Protocolo, o Governo do 
Republica Federal do Alemanha se manifestar em sen
tido controrio ao Governo do Republica Federative do 
Brasil. 

artigo VII 

0 presente Protocolo entraro em vigor no data do sua 
assinatura. 

brasil e ira 
criam comissao mista 

Troca de Netas, formalizada no Palacio ltamaraty 
de Brasilia, em 21 de novembro de 1975, entre 
o Ministro dos Relo~iies Exteriores, 
Azeredo do Silveira, e o Embaixador iraniano no Brasil, 
Ali Fotouhi, criando a Comissao Mista 
Brasil-Ira, em nivel ministerial. 

A Sua Excelencia o Senhor Ali Fotouhi 
Embaixador do Imperio do Ira. 

Senhor Embaixador, 

nota do brasil 

De acordo com os entendimentos mantidos em Teerii, 
entre a Missiio Economica Brasileira e as autoridades 
iranianas, no periodo de 17 a 21 de maio de 1975, 
tenho a honra de propor a cria~ao de uma Comissao 
Mista, ao nivel ministerial, com vistas ao incremento 
do coopero~ao economica e tecnica entre o Brasil e 
o Ira, e que tera os seguintes termos de referencia: 

1) a Comissao Mista devera analisar as rela
~iies economicas e tecnicas entre o Brasil 
e o Ira. Com o prop6sito de incrementar 
essos relo~aes, a Comissao Mista devera 
identificar areas de interesse comum e 
tamar medidas tendentes a implementa~ao 
de projetos e programas especificos; 

2) a Comissao Mista dever6 funcionar como 
instrumento de troco de informo~oes e 
de consultas sabre assuntos de sua area de 
competencia; 

3) a Comissao Mista devera promover e foci· 
litar o cantata entre empresas comerciais 
e industriais dos dais poises; 

4) a Comissao Mista devera reunir-se no mini· 
mo uma vez ao ana, alternadamente, em 
Brasilia e Teerii; 

5) a Comissao Mista poder6 crier Grupos de 
Trabalho para examinar setores au assuntos 
especiais. Os termos de referencio desses 
Grupos de Trabolho serao fixados pela Co· 
missao Mista. Os Grupos de Trabalho rela
tarao suos atividades ci Comissao Mista. 

2. Tenho a honra de propor que a presente Nota 
e a resposta afi rmativa de Vossa Excelencia consti· 
tuam acordo entre o Governo do Republica Federative 
do Brasil e o Governo do Imperio do Ira, que entrara 
em vigor no data do res pasta de Vossa Excelencia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia as protestos do minha mais alta considera~ao. 

Antonio F. Azeredo do Silveira 
Ministro das Rela~oes Exteriores do 
Republica Federative do Brasil 

nota do hi 

His Excellency 
Ambassador Antonio F. Azeredo do Silveira 
Minister of Foreign Affairs 
Federative Republic of Brazil 
ltamaraty Palace 
Brasilia, OF. 

Excellency, 

I have the honour of acknowledging the receipt of 
Your Excellency's letter dated today, the English text 
of which reads as follows: 

"Your Excellency, 

Pursuant to the discussions held in Tehran, between 
the Brazilian Economic Mission and the Iranian au
thorities, from May 17 to 21, 1975, I have the honour 
to propose the establishment of a ministerial joint 
commission for economic and technical cooperation 
between Brazil and Iran, with the following terms 
of reference: 

1) the joint commission shall revise economic 
and technical relations between Brazil and 
Iran. In the furtherance of these relations, 
it shall seek to identify areas of common 
interest and shall make arrangements for 
the implementation of specific projects and 
programs; 

2) the joint commission shall serve as means 
for the exchange of information and con
sultation about subjects falling within its 
competence; 
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3) the joint commiSSIOn shall encourage and 
facilitate contacts between commercial 
and industrial enterprises of the two coun
tries; 

4) the joint commission shall meet at least 
once a year alternately in Brasilia and 
Tehran; 

5) the joint commission may establish com
mittees to deal with special fields or sub
jects. 

The terms of reference of such committees will be 
determined by the joint commission. 

The committees shall report to the joint commission. 

If the Imperial Government of Iron accepts the above 
proposals, I hove the honour to suggest that this 
letter and Your Excellency's reply shall constitute on 
agreement between our two countries, wich shall be 
effective from the dote of Your Excellency's reply. 

I avail myself of this opportunity to present to Your 
Excellency the assurances of my highest consideration." 

Hereby, I hove the honour of informing Your Excel
lency, that the Imperial Government of Iron agrees 
with Your Excellency's proposal on the establishment 
of a joint commission for economic and technical 
cooperation between Iron and Brazil. 

I avail myself of the opportunity to present to Your 
Excellency the assurances of my highest consideration. 

Ali Fotouhi 
Ambassador of His Imperial Majesty 
Shohinshoh Aryomehr 

o hist6rico tratado de amizade 
e coopera~ao com os paraguaios 

Tratado de Amizade e Coopera~iio entre Brasil 
e Paraguai, assinado em Assun~iio, em 4 de 
dezembro de 1975, pelos Chancereles Azeredo da 
Silveira, do Brasil, e Raul Sapena Pastor, do 
Paraguai, durante a visita do Presidente 
Ernesto Geisel ao Paraguai. 

Suo Excelencio o Senhor Presidente do Republica Fe
derotiva do Brasil, Ernesto Geisel, e Suo Excelencio 
o Senhor Presidente do Republica do Poroguoi, Gene
rol-de-Exercito Alfredo Stroessner; 

Tendo presentes OS especiois la,os de froterno omi
zode que. unem o Brasil e o Poroguoi e o desejo de 
seus Governos de reofirma-los em solene documento; 
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Conscios do omplo campo de convergencio de seus 
interesses e da importoncia de que se reveste, para 
urn e outro pais, a franco e leal colobora,ao em que 
se inspirom suos rela,oes; 

Dispostos a consogror, em urn instrumento orgonico 
e flexivel, procedimentos para incrementor esso colo
boro~ao, com imogino~ao criodoro e espirito prog
matico; 

lmbuidos do prop6sito de executor progromos espe
cificos que tenhom efetivo incidencio no desenvolvi
mento economico e social dos respectivos poises; 

Resolvidos a fortolecer a integro~ao entre os dois 
poises dentro de urn omplo progromo de coopero~ao; 

Tendo presentes a trodicionol identidode de posi~oes 
em relo~ao a livre novego~ao dos rios internocionois 
do Bacia do Proto; a identidode de posi~oes em relo
~ao oo oproveitomento dos mesmos rios, de ocordo 
com a Decloro~ao de Assun~ao, de 3 de junho de 
1971; ossim como a coincidencio de criterios em relo
~ao oo oproveitomento dos recursos noturois; 

Decididos a incrementor suos rela,oes politicos, eco
nomicos, comerciois, finonceiros, cientlficos, tecnicos, 
culturois, turisticos e de todo ordem; 

Resolverom celebror o presente Trotodo de Amizode e 
Coopero~ao e, para esse fim, nomeorom seus Pleni
potenciarios, a sober: 

0 Presidente do Republica Federotivo do Brasil, Suo 
Excelencio o Senhor Emboixodor Antonio Francisco 
Azeredo do Silveira, Ministro de Estado das Rela,oes 
Exteriores, 

0 Presidente do Republica do Poroguoi, Suo Excelencio 
o Senhor Doutor Raul Sapena Pastor, Ministro dos 
Relo~oes Exteriores, 

Os quais ocordorom o seguinte: 

artigo I 

As Altos Partes Controtontes convem em instourar e 
operfei~oor meconismos permonentes de coopera,ao, 
entendimento e troco de informo~oes sobre os ossun
tos de interesse comum. 

artigo II 

Os meconismos a que se refere o Artigo I processor
se-ao par via diplomatico ou otroves do Comissao 
Gerol de Coopero~ao e Coordena,ao Brosileiro-Poro
guoio, que agora se institui, e que tera por finolidode 
fortolecer a coopera,ao entre os dois poises, onolisor 
e ocomponhor os ossuntos de interesse comum e pro
por oos respectivos Governos as medidos que julgor 
pertinentes. 

Por6grofo 1 - A Comissao Gerol sera composto de 
umo se,ao de coda Porte; 

Poragrofo 2 - As se,oes nocionois da Comissao Gerol, 
presididos pelos respectivos Ministros dos Rela,oes Ex-



teriores, serao integradas por igual numero de de
legados designados pelos respectivos Governos; 

Paragrafo 3 - A Comissao Geral redigir6 o seu pro
prio Regulamento, que sera aprovado pelos dois Go
vernos, por troca de Netas; 

Paragrafo 4 - A Comissao Geral examinara e pro
pore a ambos os Governos a forma pela qual as atuais 
Comissoes Mistas e Grupos de Trabalho ad hoc: pede
roo passar a constituir subcomissoes da Comissao 
Geral; 

Paragrafo 5 - Os dois Governos, mediante Acordos 
por troca de Netas, decidi roo a cria~ao de outras 
subcomissoes que se fizerem necessaries para atender 
a novas formas de coopera~ao entre os dois poises. 

artigo Ill 

As Altos Partes Contratantes se comprometem a am
pliar o intercombio comercial entre os dois poises, 
mediante a utiliza~oo adequada das oportunidades 
que se apresentarem. Nesse senti do, as Altos Partes 
Contratantes celebrarao, no mais breve prazo possi
vel, urn Protocolo de Expan$0o Comercial que ter6 
presente a situa~ao de menor desenvolvimento eco
nomico relative .do Paraguai e que especificara as 
narmas e pracedimentos a que se sujeitaroo as nego
cia~oes para o estabelecimento de urn programa de 
libera~oo progressive do intercombio. 

artigo IV 

A fim de cooperar com os pianos de desenvolvimento 
industrial do Governo do Paraguai, o Governo brasi
leiro estender6 ao Paraguai linhas de credita para a 
aquisi~ao, no Brasil, de bens de capital, mediante pre
via acordo entre as institui~oes bancarias competentes. 

artigo V 

A Republica do Paraguai concedera aos bens de capital 
originarios do Brasil, que se importem em seu terri
t6rio, com base no disposto no Artigo precedente e 
em vi rtude de acordos de lin has de credito global que 
celebrem as institui~oes competentes de ambos os poi
ses, o tratamento mais favoravel que se autorgue a 
essas importa~oes. 

artigo VI 

As Altos Partes Contratantes estimularao, dentro de 
urn quadro de coopera~ao, os investimentos destinados 
a impulsionar 0 desenvolvimento economico mutua, 
tanto no setor publico, como no setor privado, inclu
sive mediante a celebra~ao de acordos de complemen
ta~ao industrial e a cria~ao de empresas binacionais. 
Nesse contexte, levar-se-ao em conta a situa~ao de 
pais de menor desenvolvimento economico relative do 
Paraguai e sua condi~ao de Estado sem literal mari
time. 

Paragrafo unico - Com esse prop6sito, e de confor
midade com suas respectivas legisla~aes, ambos os 
Governos facilitarao aos seus nacionais investimentos 
no outre pais. 

artigo VII 

As Altos Partes Contratantes se comprometem a con
cluir, no mais breve prazo possivel, urn acordo para 
evitar os efeitos prejudiciais da dupla tributa~ao. 

artigo VIII 

A fim de impulsionar uma coopera~ao eficaz no setor 
agropecuario, ambos os poises intercambiarao infor
ma~oes e experiencias, prestando-se reciprocamente a 
maier assistencia possivel em materia de produ~ao e 
tecnicas agricolas e celebrando acordos comerciais sa
bre produtos agropecuarios destinados a promover a 
complementa~ao das produ~oes nacionais e a assegu
rar o acesso aos mercados e abastecimentos respec
tivos. 

artigo IX 

As Altos Partes Contratantes terao presente, ao formu
larem suas respectivas politicos viarias e desde que 
aprovado por ambos os Governos, o Plano Diretor de 
lntegra~ao dos Sistemas de Transportes do Brasil e do 
Paraguai, conforme o estabelecido no Acordo concluido 
por troca de Notas, firmadas em Assun~ao, em 10 de 
setembro de 1974. 

artigo X 

As Altos Partes Contratantes concordam na necessida
de de dar plena aplica~ao, no que lhes concerne, ao 
Convenio sabre Transporte lnternacional Terrestre, de 
19 de outubro de 1966, com o objetivo de dinamizar o 
intercombio comercial e de facilitar o tr6fego recipro
co de cargos e passagei ros, de modo, especial mente, 
a agilizar o escoamento de exporta~oes paraguaios 
atraves dos portos brasileiros. 

artigo XI 

As Altos Partes Contratantes procederao oos estudos 
necessaries a interconexiio ferroviorio entre OS dais 
poises tendo presentes, desde que aprovodo por ambos 
os Governos, o Plano Di retor de lntegra~ao dos Siste
mas de Transportes do Brasil e do Paraguai, e o me
lhor utiliza~ao dos servi~os portu6rios do Brasil, por 
porte do Paraguai. 

artigo XII 

As Altos Partes Contratantes rotificam os dispositivos 
e principios consagrados nos Atos lnternacionais entre 
elas vigentes em materia do livre navego~ao dos rios 
internacionais da Bacia do Prato e, conseqiientemente, 
sua decisiio de assegurar as condi~oes de navegabili
dade dos referidos rios. Tal decisao nos cases de tre
chos fluviais comportilhados sera odotodo de comum 
acordo. 

artigo XIII 

As Altos Partes Contratantes manifestam seu inte
resse recfproco em melhorar os condi~oes de navego
~ao do rio Paraguai entre Assun~ao e o desaguadoura 
da Bola Negra. 

Poragrafo (mica - Para alcan~ar tal prop6sito, os Altos 
Partes Contratantes manter-se-oo em contoto a fim de 
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estabelecer, no memento oportuno e no forma perti
nente, a melhor maneira de lever avante os estudos 
e as obras que se fizerem necess6rios. 

artigo XIV 

As Altos Partes Contratantes, considerando a situa~ao 
de Estado sem literal maritime do Republica do Para
guai e o desejo do Republica Federative do Brasil de 
envidar todos os esfor~os para que a Republica do 
Paraguai posse ter acesso aos beneficios do mar, ma
nifestam sua determina~ao de concluir acordos que 
assegurem ao Paraguai o livre acesso ao mar e do 
mar, atraves do territorio brasileiro; a utiliza~ao ra
tional, atraves de uma a~ao conjunta, dos depositos 
frances j6 concedidos nos portos de Santos e Parana
guo e em outros depositos que vierem a ser concedi
dos em outros portos brasileiros; a concessao de direi
to a pesca a nacionais ou empresas de capital exclu
sivamente paraguaio, no zona maritima submetida a 
jurisdi~ao e soberania do Republica Federative do Bra
sil, nos condi~oes a serem estabelecidas em protoco
los ou outros atos bilaterais celebrados entre os dois 
poises. 

artigo XV 

As Altos Partes Contratantes reafirmam a grande im
portancia do realiza~ao de estudos para a elabora~ao 
de um plano de desenvolvimento integral do regiao do 
Alto Parana. 

Par6grafo 1 - Para este fim, o Governo brasileiro 
oferece ao Governo paraguaio sua coopera~ao para a 
realiza~ao daqueles estudos; 

Par6grafo 2 - As Altos Partes Contratantes exami
naroo a melhor forma de alcan~ar aquele objetivo. 

artigo XVI 

As Altos Partes Contratantes consideram como um pri
meiro passo concreto para a consecu~ao do disposto 
no Artigo anterior o Acordo, por troca de Notes, en
tre os dois Governos, de 8 de janeiro de 1975, para 
um estudo do potencial hidreletrico dos rios Acaray, 
Monday e Nacunday. 

artigo XVII 

A fim de colaborar no processo de desenvolvimento eco
nomico do Paraguai, o Governo brasileiro se compro
mete a cooperar com o Governo do Paraguai, quan
do este o solicitor e no forma que entre os mesmos 
for acordada, para a valoriza~aa economica de re
cursos naturais que signifiquem novas fontes de rique
zas para o Paraguai, 

Par6grafo unico - Nesse contexte, as Altos Partes 
Contratantes se comprometem a dar initio, no mais 
breve prazo possivel, ao exame de um programa de 
coopera~ao para pesquisa, capta~ao e distribui~iio 
de 6gua subterronea na regiao ocidental do Paraguai, 
Chaco paraguaio. 

artigo XVIII 

As Altos Partes Contratantes, considerando as impor
tantes finalidades do Tratado de ltaipu (Tratado para 
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o Aproveitamento Hidreletrico dos Recursos Hidricos 
do Rio Parana, pertencentes em condominia cos dois 
poises, desde e inclusive o Saito Grande de Sete Que
des ou Saito de Guafra ate a foz do rio lgua~u, de 
26 de abril de 1973), ratificam os objetivos e proposi
tos enunciados no referido Tratado e em seus Anexos, 
nos Protocolos Adicionais, nas Notes Diplom6ticas e nos 
demais instrumentos que dele decorrem. 

artigo XIX 

As Altos Partes Contratantes terao presentes, alem des 
interliga~iies de seus sistemas eh!tricos j6 existentes 
e a prevista no aproveitamento hidreletrico binacio
nal de ltaipu, as possibilidades de interliga~oes entre 
os sistemas eletricos dos dois poises em outros pontos 
do frontei ra e procurarao estabelece-las nos condi~iies 
tecnicas e financeiras mais convenientes, com vistas a 
uma melhor integra~ao eletrica entre os dois poises. 

artigo XX 

As Altos Partes Contratantes, reconhecendo a impor
tancia da interliga~ao dos dois poises em telecomunica
~oes, atraves de um sistema terrestre de alta capaci
dade, concordam em prosseguir os estudos pertinentes. 
Afirmam, outrossim, sua inten~ao de estabelecer um 
sistema de coopera~ao no campo das telecomunica~oes 
e dos servi~os postais que preveja o intercambio de 
tecnicos, a capacita~ao de pessoal e, sempre que ne
cess6rio, o fornecimento de equipamentos. 

artigo XXI 

As Altos Partes Contratantes, nos termos do Acordo 
B6sico de Coopera~ao Educational, Cientifica e Cultu
ral, celebrado em 17 de outubro de 1973, e com a 
intuito de per em pr6tica formes mais eficazes de 
coopera~iio bilateral nos campos especificos nele men
cionados, reunirao, periodicamente, o organismo bila
teral previsto no Artigo XIV do referido Acordo B6sico, 
para estudar e propor: 

a) a intensifica~ao do programa de estudan
tes-convenio; 

b) o aumento do numero de bolsas de estudo 
em nivel de pos-gradua~ao e amplia~ao de 
cursos de treinamento profissional; 

c) a di namiza~ao dos contatos entre universi
dades, institutes e entidades culturais e 
cientificas; 

d) a amplia~ao do intercombio de professores 
entre os dois poises e o incentivo a proje
tos conjuntos de natureza cientifica, com 
vistas a facilitar a troca de experiencia e 
de conhecimentos; 

e) a organiza~iio de programas de difusao 
cultural, em r6dio e televisao. 

artigo XXII 

As Altos Partes Contratantes reconhecem a convemen
cia de estimular ainda mais as atividades de coope
ra~iio tecnica. Nesse sentido, concordam em promover 
a realiza~ao conjunta ou coordenada de servi~os de 
pesquisa e desenvolvimento; a cria~ao e funcionamen
to de institui~oes de pesquisa ou centros de aperfei-



~oamento; a organiza~iio de seminaries e conferencias; 
o interciimbio de peritos em missoes tecnicas; a troca 
de informo~oes e documenta~iio e o estabelecimento de 
meios destinados a sua difusiio. 

Poragrafo (mica - As Altos Partes Controtantes rea
firmam sua disposi~iio de continuer a implementor o 
Acordo sabre Coopera~iio no Campo dos Usos Pacifi
cos do Energia Atomica, de 18 de agosto de 1961, e 
nesse sentido instruiriio os respectivos organismos na
cionais competentes a que se consultem, logo que pos
sivel, sabre o aperfei~oamento do execu~iio do progra
ma comum, previsto no Artigo II daquele Acordo. 

artigo XXIII 

As Altos Partes Contratantes adotoriio as medidas que 
sejam necessaries para incentivar o interciimbio tu
rlstico bilateral, especialmente no que diz respeito a 
facilita~iio dos triimites e formalidades para o ingres
so, nos seus territ6rios respectivos, dos nacionais e dos 
residentes de um e outro pais. Com esse prop6sito, 
consideram conveniente a conclusiio de um ocordo que 
omplie e otuolize o Convenio de Turismo e Triinsito 
de Passageiros, assinodo em 12 de setembro de 1958. 
lniciariio, outrossim, campanhas permanentes de pro
mo~iio turfstica conjunta e estudariio as modalidades 
de coopera~iio bilateral, com vistas ao desenvolvimen
to plena das areas de interesse turlstico comuns a am
bos os poises. 

artigo XXIV 

As Altos Partes Controtontes se comprometem a cele
brar, dentro do mais breve prazo possivel, um ocordo 
que especifique as normas e procedimentos a que se 
sujeitoriio as rela~oes dos dais poises em materia de 
previdencio social. 

artigo XXV 

Alem dos instrumentos internacionois previstos no pre
sente Trotodo e dentro do espirito que o informo, as 
Altos Partes Contratantes celebroriio, sempre que as 
ci rcunstiincios oconselhorem, protocol as odicionais ou 
outro tipo de atos internocionais sabre todos os ossun
tos de interesse comum. 

artigo XXVI 

As Altos Partes Contratantes, onimodas, como se en
controm, do firme desejo de preserver os la~os de fe
cundo omizode, reofirmam solenemente a decisiio de 
resolver qualquer divergencio que se suscitor entre 
elas por negocia~oes diplomaticos diretas ou median
te recursos oos instrumentos vigentes entre os dais 
Estodos sabre solu~iio pacifica de controversies. 

artigo XXVII 

0 presente Tratado entrara em vigor no data do troco 
dos lnstrumentos de Ratifico~iio, que dever6 reolizar
se no cidade de Brasilia. 

Em fe do que os Plenipotencicirios acima mencionados 
assinam o presente Tratado, em dais exemplores em 
portugues e espanhol, ambos os textos igualmente 
outenticos. 

projeto de protocolo adicional ao 
tratado de limites brasil-paraguai 

Projeto de Protocolo Adicional ao Tratado de 
Limites (de 21 de maio de 1927) entre Brasil e 
Paraguai, feito em 4 de dezembro de 1975, em 
Assun~iio, por ocasiiio da estada, 
na Capital paraguaia, de uma delega~iio brasileira 
chefiada pelo Presidente da Republica, 
Ernesto Geisel, da qual fazia parte o Ministro 
das Rela~oes Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira. 

Considerando que, ate a presente data, niio alcan~o
rom decisiio final as tentativas efetuados pelos de
marcadores brasileiros e poraguaios para darem cum
primento as disposi~oes do Tratado de limites, comple
mentar ao de 9 de janeiro de 1872, firmado no Rio de 
Janeiro a 21 de maio de 1927; 

Considerando, entretanto, que, como resultado dos tra
balhos hidrogr6ficos e topograficos efetuodos recente
mente pelo Marinha de Guerra do Republica Federa
tive do Brasil, e dos trobalhos hidrogr6ficos e topo
gr6ficos efetuodos pela Marinha do Republica do Pa
raguai e organiza~oes paraguaias responsaveis por tais 
trabalhos tecnicos, os dais Governos coincidem em que 
o canal principal do rio Paraguai corre a Leste do ilho 
conhecida como ilha de Porto Murtinho ou Banco das 
Tres Barras, pelo Brasil, ou ilho Margarita, pelo Para
guai, e que, igualmente, niio existe tal canal principal 
de navega~iio entre a ilha do Chapeu ou Sombrero e 
a margem esquerdo do mesmo rio; 

Considerando que os referidos trabalhos tecnicos, efe· 
tuados por ambos os Governos, podem ser, neste coso 
particular, utilizados para se logror umo defini~iio 
parcial do fronteira no rio Poroguoi, de ocordo com o 
Artigo XIII do Protocolo de lnstru~oes para a demor
co~iio e corocterizo~iio do fronteiro, celebrodo, no Rio 
de Janeiro, em 9 de maio de 1930, entre os dais Go
vernos; 

Animodos, outrossim, pelo espirito de franco coopero
~iio que coracterizo a froterno omizode e os vinculos 
de boo vizinhon~o que unem os dais poises, 

Acordom em celebror o presente Protocolo Adicionol 
oo referido Trotodo de Limites de 21 de maio de 1927: 

artigo I 

A Republica Federative do Brasil reconhece o domlnio 
territorial e a soberonio do Poroguoi sabre a ilho co
nhecido ate agora como Porto Murtinho, ou Banco dos 
Tres Barros, pelos brosileiros, e denominodo ilho Mar
garita, pelos poroguoios, cujo ponto central esta situo
do oproximodomente a 21 grous, 41 minutes e 27,3 
segundos de latitude Sui, e 57 grous, 53 minutos e 
23,6 segundos de longitude Oeste. 

artigo II 

A Republica do Poroguoi reconhece o domlnio terri
torial e a soberonio do Republica Federative do Brasil 
sabre a ilho conhecida ate agora como do Sombrero, 
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pelos paraguaios, e denominada do Chapeu, pelas bra
sileiros, cujo ponto central esta situado aproximada
mente a 20 graus, 33 minutos e 38,9 segundos de la
titude Sui, e 58 graus, 00 minutos e 00 segundos de 
longitude Oeste. 

artigo Ill 

Os Governos signatorios manifestam sua decisao de em
preender, no mais breve prazo posslvel, atraves do 
Comissao Mista de Limites e de Caracteriza~ao do Fron
teira Brasii-Paraguai, OS trabalhos relatives a adju
dica~iio das demais ilhas situadas no rio Paraguai, 
no trecho compreendido entre a foz do rio Apa e o desa
guadouro da Baia Negra. 

artigo IV 

0 presente Protocolo Adicional entrara em vigor na 
data da troca dos respectivos instrumentos de rati
fica~ao, a efetuar-se no cidade de Brasilia. 

atos diplomciticos 
promulgados 

promulga~ao e 
aprova~ao de acordos 

Protocolo para a Continua~iio em Vigor do Convenio 
lnternacional do Cafe de 1968 (prorrogado), conclui
do em londres, em 26 de setembro de 1974 (Deere
to n.o 76.423/10-10-75). 

Acordo sobre a Classifica~iio lnternacional de Paten
tes, aberto a assinatura em 24 de mar~o de 1971, 
em Estrasburgo (Decreta n.0 76.472/17-10-75). 

Convenio sobre Transportes Maritimes, concluldo com 
o Governo do Mexico, em Brasilia, em 24 de julho 
de 1974 (Decreta n.0 76.566/6-11-75). 

Acordo sabre Coopera~iio no Campo dos Usos Paclfi
cos da Energia Nuclear, firmado com o Governo da 
Republica Federal da Alemanha, em Bonn, em 27 de 
junho de 1975 (Decreta n.0 76.695/1-12-75). 
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instrumentos diplomciticos 
aprovados pelo congresso nacional 

Acordo sobre Coopera~ao no Campo dos Usos Pacl
ficos da Energia Nuclear, assinado com a Republica 
Federal da Alemanha, em Bonn, em 27 de junho de 
1975 (Decreta legislativo n.0 85/17-10-75). 

Acordo sobre Transportes Aereos Regulares, firmado 
com o Rei no do Marrocos, -em Brasilia, em 30 de 
abril de 1975 (Dl n.0 86/24-10-75). 

Acordo de Coopera~iio Economica e Tecnica, firmado 
com o Governo do Arabia Saudita, em Jeddah, em 2 
de abril de 1975 (Dl n.0 87/8-1 0-75). 

Acordo de Cooperacao, concluldo com o Governo do 
Coveite, em Brasflia, em 25 de marco de 1975 (Dl 
n.0 91/28-10-75). 

Acordo Destinado a Evitar a Dupla Tributacao em Ma
teria de Impasto sobre a Renda e o Capital, firmado 
com o Governo da Republica Federal da Alemanha, 
em Bonn, em 27 de junho de 1975 (Dl n.0 92/ 
31-10-75). 

Conven~iio Destinada a Evitar a Dupla Tributacao em 
Materia de Impastos sobre a Renda e o Capital, fir
modo com o Governo do Suecia, em Brasilia, em 25 
de abril de 1975 (Dl n.o 93/31-10-75). 

Acordo de Comercio, firmado com o Governo da Gra
cia, em Brasilia, em 9 de junho de 1975 (DL n.0 

94/10-11-75). 

Conven~ao Destinada a Evitar a Dupla Tributa~iio em 
Materia de Impastos sabre a Renda e o Capital, fir
modo com o Governo da Austria, em Viena, em 24 
de maio de 1975 (Dl n.0 95/10-11-75). 

Atas da Conferencia Administrative Mundial de Tele
grafia e Telefonia, da Uniao lnternacional de Telecomu
nica~oes, realizada em Genebra, de 2 a 11 de abril 
de 1973 (Dl n.0 101/1-12-75). 

Atas Finais da Conferencia Administrative Mundial de 
Telecomunica~oes Espaciais, realizada em Genebra, de 
7 de junho a 17 de julho de 1971 (DL n.0 102/3-12-75). 



brasil e fran~a constituem 
comissao para industria e comercio 

Comunicado Conjunto Brasii-Fran!fa, emitido 
no Rio de Janeiro, em 6 de novembro de 1975, 
sobre a cria!fiio da Comissao Economica 
Franco·Brasileira para a Industria e o Comercio: 

A convite do Governo brasileiro, o Senhor Norbert 
Segard, Ministro do Comercio Exterior do Fran~a, visi· 
tou o Brasil de 30 de outubro a 6 de novembro de 
1975. Ele estava acompanhado de uma missao de in
dustriais e de banqueiros. 

Durante sua permanencia, o Senhor Norbert Segard 
foi recebido pelo Ministro das Rela~aes Exteriores, Se
nhor Antonio Francisco Azeredo do Silveira; do Fazen
da, Senhor Mario Henrique Simonsen; dos Transportes, 
Senhor Dirceu Araujo Nogueira; do Agriculture, Senhor 
Alysson Paulinelli; do Aeronautica, Senhor Joelmir 
Campos Araripe Macedo; do Industria e do Comer
cia, Senhor Severo Fagundes Gomes; das Minas e 
Energia, Senhor Shigeaki Ueki; das Comunica~aes, Se
nhor Euclides Quandt de Oliveira, assim como pelo 
Ministro-Chefe do Secretaria de Planejamento do Pre
sidencia do Republica, Joao Paulo dos Reis Velloso. 

0 Ministro Norbert Segard visitou igualmente os Go
vernadores dos Estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro, 
Senhores Paulo Egydio Martins e Floriano Peixoto Fa
ria Lima, e os Presidentes do Petrobras, Senhor Araken 
de Oliveira, e do Eletrobras, Senhor Mario Bhering. 

Por ocasiao dos diversos encontros e reunioes de tra
balho que se realizaram, foram passados em revista 
numerosos projetos de coopera~iio economica que in
teressam aos dais poises, especialmente nos setores do 
agriculture, do siderurgia e do transforma~ao de me
tais nao-ferrosos, dos transportes, dos equipamentos 
eletricos e eletronicos, das telecomunica~oes e do in
dustria quimica e petroquimica, etc. 

Ambos as partes se felicitaram dos resultados ja obti
dos e indicaram a vontade de desenvolver e de diver
sificar ainda mais suas rela~oes economicas e a coo
pera~ao entre as empresas. 

Com este objetivo, elas decidiram criar, no quadro do 
Grande Comissao instituida em outubro de 1975, por 
ocasiao do visita a Fran~a do Senhor Azeredo do Sil
veira, Ministro das Rela~oes Exteriores, uma Comissao 
Economica para a Industria e o Comercio, cuja presi
dencia cabera, do lado brasileiro, ao Senhor Severo 
Gomes e, do lado frances, ao Senhor Norbert Segard. 

Ela tera por missao examiner e promover os projetos 
de coopera~ao entre os dais poises no dominic de suas 
respectivas competencies. Ela sera composta de repre
sentantes governamentais, mas, no desejo de asso
ciar mais estreitamente as empresas dos dais poises 
no desenvolvimento do coopera~ao economica franco
brasileira, seus responsaveis poderao eventualmente ser 
chamados a porticipar nos seus trabalhos no seio de 
grupos de trabalho. Esta comissao se reunira pelo me
nos uma vez por ano e alternativamente no Brasil e 
no Fran~a. 

uma informa~ao 
sem o menor fundamento 

Em 26 de dezembro de 1975, o ltamaraty 
distribuiu a imprensa o seguinte Comunicado: 

A prop6sito de noticia do Agencia France Presse, pro
cedente de Argel, divulgada pelos jornais de hoje, 
no sentido de que o Brasil teria transportado por 
mar tropas do Mauritania ate o porto de Vila Cis
neros, no Saara Ocidental, as autoridades brasileiras 
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esclarecem que a informa~ao nao tern o menor fun
damento. Os (micas navios brasileiros que tem ope
redo no linha Brasil-Mauritonia pertencem ao Lloyd 
Brasilei ro e transportam asfalto do Petrobras para 
a Mauritonia. Nenhum navio brasileiro jamais foi uti
lizado para outros fins. Quanta aos navios do Lloyd, 
trata-se de cargueiros especializados, sem qualquer 
condi~ao, portanto, para o transporte de pessoas. 

acordo para evitar 
a bitributa~ao brasil-rfa 

Em 30 de dezembro de 1975, o ltamaraty 
distribuiu o seguinte Comunicado a imprensa, 
sabre a troca de Notas que poem em vigor o Acordo 
para Evitar a Dupla Tributa~iio sobre a Renda 
e o Capital, assinado com a Republica Federal da 
Alemanha, em 27 de funho de 1975: 

Em nome do Governo brasileiro, o Ministro de Esta
do das Rela~iies Exteriores, Embaixador Antonio F. 
Azeredo do Silveira, em ato realizado, nesta data, 
em seu Gabinete, trocou com o Embaixadar do Re
publica Federal do Alemanha, Senhor Horst Roding, 
lnstrumentos de Ratifica~ao do Acordo sobre Bitri
buta~ao do Renda, firmado, em Bonn, a 27 de junho 
de 1975. 

0 referido ato internacional coloca em vigor, a par
tir de 1.0 de janeiro de 1976, o Acordo de Bitribu
ta~ao, que tern por finalidade evitar que os rendi
mentos gerados em urn dos Estados Contratantes e 
pagos a residentes do outro Estado Contratonte estejam 
sujeitos a pesados impastos em ambos os Estados sig
nataries. 0 presente Acordo cria tambem condi~iies 
favoraveis ao desenvolvimento das rela~aes economicas 
entre o Brasil e a RFA, estimula os fluxos de capital 
e tecnologia olema para o Brasil, propicia o aumento 
do intercombio entre os dais poises nos campos cultu
ral e cientifico e evita a evasao fiscal em materia de 
impasto sobre a renda. 

Para tal, o Acordo de Bitributa~ao fixa novas alrquo
tas de impasto incidente sabre dividendos, juros e 
royalties, e regula a tributa~ao dos rendimentos de
correntes do exercicio de profissiies liberais, dos ren
dimentos de artistes, desportistas, professores e pes-
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quisadores nos dais Estados Contratantes. 0 Acordo 
oinda isenta de impasto os rendimentos dos estudan
tes e aprendizes residentes de urn Estado Contratan
te que se encontrem no outro Estado como estudan
te universitario, aprendiz, beneficiario de doa~ao. 
subven~ao ou premia, ou como membra de programa 
de coopera~ao tecnica governamental. 

Pelo Acordo, os dividendos gerados em urn Estado 
Contratante e pagos a resi dentes do outro Estado Con
tratante podem ser tributados tambem no Estado 
onde sao gerados, contanto que esse impasto nao 
exceda a 15% do montante bruto dos dividendos 
(Artigo 10). 

0 Artigo 11 do Acordo estabelece que os juros gera
dos em urn Estado e pagos a resi dentes do outro Es
tado Contratante podem ser tributados no primei ro 
Estado, desde que o impasto ai devido nao exceda: 

a) 10% do montante bruto dos juros se o seu 
beneficiario for urn banco e se o empres
timo for concedido par um periodo minima 
de 7 anos para a compra de equipamento 
industrial; 

b) 15% do montante bruto dos juros em todos 
os demais casas. 

A tributa~ao dos royalties e regulada pelo Artigo 11. 
0 impasto incidente sobre os royalties, no Estado de 
onde os mesmos derivam, nao poder6 exceder: 

a) 25% do montante bruto dos royalties pro
venientes do usa ou do concessao do usa 
de marcos de industria e comercio; 

b) 15% em todos os demo is casos. 

~ importante tambem ressaltar a inclusao, no Artigo 
2.0 do Acordo, do mecanisme conhecido como tax spar· 
ing, que consiste em abater do impasto devido, no 
Estado de residencia do beneficiario dos rendimentos, 
o montante do impasto que deveria ter sido pogo no 
Estado de origem dos mesmos rendimentos, impasto 
este calculado antes do redu~ao das alrquotas previs
tas nos referidos Artigos 10, 11 e 12 do presente 
Acordo. 

Par este mecanisme, a diferen~a entre o montante do 
impasto pogo efetivamente pelo beneficiario do rendi
mento, no Estado onde este e gerado, e a quantia 
que e creditada em favor do mesmo beneficiario, como 
impasto no Estado de sua residencia, constitui impor
tante incentive aos fluxos de capital entre os dois 
Estados signataries. 



brasileiros e peruanos trocam 
conhecimentos tecnicos e cientificos 

Do discurso do Chanceler Azeredo da Silveira ao 
Embaixador peruano no Brasil, Gonzalo Fernandez-Puyo, 
na cerimonia de assinautra do Acordo Basico de 
Cooperat;iio Cientifica e Tecnica com o Peru, 
realizada no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 8 de outubro de 1975. 

"H6 pouco mais de urn ana inauguravam-se, em Brasi
lia, os trabalhos do II Reuniao do Comissao Mista Bra
sileiro-Peruana de Coopera~ao Economica e Tecnica. Di
zlamos, naquela ocasiiio, que os dais Governos viviam 
urn momenta auspicioso no hist6ria de suas rela~iies. 
No entanto, mesmo nossos melhores desejos niio podiam 
augurar, entiio, o grande progresso que j6 podemos 
hoje registrar nos rela~iies entre nossos poises, sempre 
marcadas, antes, pela cordialidade e pela harmonia, e 
agora impulsionadas, tambem, pelo desejo de crescente 
coopera~ao. 

Entre as inumeras conclusiies positives do II Reuniiio 
do Comissao Mista, mereceu destaque o acordo em que 
estavam ambos os Governos de que, alem do intensi
fica~iio das rela~oes comerciais e economicas entre os 
dais poises, havia campo para uma proveitosa coope
ra~iio, tambem, nos setores cientlfico e tecnol6gico. 

0 Acordo B6sico de Coopera~iio Cientrfica e Tecnica 
e o resultado dos esfor~os que se sucederam aos en
tendimentos entiio alcan~ados. 

Tenho urn particular agrado em participar desta ceri
monia pelo alto significado de que ela se reveste no 
atual conjuntura economica universal. 

Com efeito, entre os principais problemas que enfren
tam os poises em desenvolvimento para superar o hiato 
decis6rio que os separa das na~oes plenamente desen
volvidas est6 o do aquisi~iio de conhecimentos cientlfi
cos e tecnol6gicos. 

0 problema e variado em seus aspectos pais niio se 
trata apenas de ter acesso a tecnologia em geral mas 

de poder obter a tecnologia adequada para o apro
veitamento integral das condi~oes atuais do Pais e 
de poder conseguir que a importa~iio de tecnologia 
nao se transforme num novo fetor de dependencia ou 
descaracteriza~ao nacional, mas permita, sim, o pro
gresso harmonioso e autentico dos povos. 

No Brasil, o desenvolvimento dos setores cientffico e 
tecnico e uma das prioridades do programa do Gover
no, conforme especificadas no II PND. Procuramos os 
conhecimentos cientfficos e tecnicos oriundos de todos 
os poises que tenham uma contribui~ao a dar, pais 
estamos seguros de que a diversifica~iio de fontes e, 
nesse terreno, particularmente proveitosa. Ao mesmo 
tempo, estamos sempre dispostos a partilhar com ou
tros poises em desenvolvimento os frutos de nossos 
progresses nesses setores. 

Dentro de alguns dias, estar6 se iniciando em Lima a 
Ill Reuniiio do Comissao Mista Brasileiro-Peruana de 
Coopera~iio Economica e Tecnica. Essa sera j6 a oca
siao para come~armos a por em pr6tica o Acordo que 
hoje firmamos, ainda que, formalmente, deva ele aguar
dar as ratifica~iies pelos dais Governos." 

despedida do 
embaixador do japao 

Do discurso do Ministro de Estado Azeredo da Silveira, 
em almo~ro no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 3 de novembro de 1975, 
ao condecorar com a Grii-Cruz da Ordem Nacional 
do Cruzeiro do Sui o Embaixador japonis, 
Atsushi Uyama, que deixou suas funt;iies no Brasil. 

"Durante os dais anos que permaneceu entre nos, 
Vossa Excelencia soube impor uma imagem digna do 
nobre na~iio que representa. Desejo, Senhor Embaixa
dor, que encontre em minhas palavras mais do que 
uma manifesta~ao de respeito e de admira~iio par sua 
reconhecida competencia profissional. 0 sucesso de 
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sua m1ssao se deve tambem a sua inegavel simpatia 
pelo Brasil e dirio mesmo a uma grande confian~a nos 
destines deste Pais. Creio par isso que Vossa Excelen
cia foi capaz de colocar, no cumprimento de sua torefa 
como Embaixador, uma sincere convic~1io pessoal e urn 
autentico entusiosmo. Porque Vossa Excelencia e tom
bern urn amigo do Brasil, nossos entendimentos foram 
sempre froncos e frutiferos, em beneficia de nossos 
povos e das rela~oes entre nossos pa ises. 

Comprovando o fortalecimento e a importiincia dessas 
rela~oes, tivemos - durante a gestao de Vossa Exce
lencia - a visito ao Brasil de urn Chefe de Governo, 
o ex-Primeiro-Ministro Kakuei Tanaka. Ainda recente
mente, fomos novamente honrados com a presen~a 
entre nos do Vice-Primeiro-Ministro Takeo Fukuda. 
Esperamos todos que, no proximo ana, se realize a visi
ta ao Japao do Presidente Ernesto Geisel. Tais encon
tros mostram que o relacionamento entre nossos poi
ses exige hoje urn alto nivel de ·entendimento politico, 
capaz de concorrer para urn dialogo coda vez mais 
construtivo entre nossos Governos, dialogo compatlvel 
com a importiincia de nossos interesses comuns e de 
nossos vinculos historicos. A amizode entre o Brasil 
e o Japao constitui urn patrimonio pelo qual devemos 
velar. EJa nao e fruto do OCOSO: foi deJiberodamente 
construida e preservada ao Iongo deste seculo, gro~as 
inclusive a contribui~ao humona trazida pelo imigron
te jopones nao so para o progresso do Pais como para 
a propria nacionalidade brasileira. Cabe-nos prosseguir 
neste caminho, com a mesma coragem e clarividencia 
do passado. Hoje de carater morcadamente economico, 
a coopera~ao nipo-brasileira tern fundamentos solidos 
e par isso mesmo duradouros: uma colaboro~1io entre 
parceiros iguais para beneficia mutua. Os grondes pro
jetos que formam atualmente o nucleo dessa coopera
~ao sao, antes de mais nada, uma provo de confian~a 
no futuro, como o foram as empreendimentos pioneiros 
do Usiminas e do lshibras. Nao podiamos prever en
tao que o potencial de coopera~ao entre nossos poi
ses i rio frutificar de forma tao rapid a e tao positive. 
Penso, portanto, que devemos ser otimistas, porql.Je 
estoremos sendo objetivos. 

Vossa Excelencia soube cumprir sua missao dentro 
do exata compreensao dessa perspective historica. 
A importiincia das rela~Cies entre o Brasil e o Japao 
transcende o plano dos interesses puramente imedia
tos. A crescente coopera~ao entre nossos poises sera, 
sem a menor duvida, urn fetor de indiscutivel rele
viincia no ordem internacional do mundo de amanha." 

intensifica~iio do transporte 
aereo entre brasil e jordania 

Do discurso de Azeredo da Silveira, na assinatura 
do Acordo sobre Transportes Aereos entre 
o Brasil e o Reino Hachemita da Jordania, firmado 
em Brasilia, em 5 de novembro de 1975, pelo 
Chanceler brasileiro e pelo Embaixador jordaniano, 
Hisham Shawwa. 
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II A intensifica~ao do trafego oereo, decorrencia ime
diata do estreitamento dos vlnculos entre o Brasil 
e a Jordiinia, tornou conveniente a negocia~ao de 
pacta regulamentador das rela~oes oeronauticas bi
laterais, 0 qual proporciona as empresas transporto
doras designados pelas Partes condi~oes mais favo
raveis de participa~ao nos Jiga~iies aereos jordoniano
brasileiras. 

De fato, o documento que ora firmamos tera como 
mais auspiciosa conseqiH!ncia o inicio, em prozo que 
espero seja o mais breve passive!, do presen~a efetivo 
e majoritaria das nossas duos bandeiras no promissor 
mercado de transportes aereos gerado pelo fortale
cimento dos la~os que unem o Brasil e a Jordiinia. 

0 Governo brasileiro, Senhor Embaixador, esta cons
ciente do releviincio de que se reveste a assiriatura 
deste documento, reflexo do determina~ao de en
curter as distiincias entre o Brasil e a Jordiinia, em 
particular, e o Mundo Arobe, em gerol, a fim de 
propiciar urn relacionamento solidario e amplo, que 
conduza a uma duradoura e solido amizade entre 
nossas na~oes." 

amer1ca latina, area prioritaria 
da diplomacia brasileira 

Do discurso, de improviso, do Chanceler 
Azeredo da Silveira, em 11 de novembro de 1975, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, na despedida 
do Embaixador Espedito Resende, que deixou 
a chefia do Departamento das Americas do 
Minish!rio das Rela~iies Exteriores para assumir o 
cargo de Embaixador em Santiago do Chile. 

"Em primeiro Iugar, queria dizer que esta e uma 
cerimonia funcional. Evidentemente, as cerimonias fun
cionais do ltomaraty sao publicas. Temos tido sempre 
o prazer de ter aqui conosco os jornalistas, mas estou 
venda tal aparato publicitario em torno desta cerimo
nia, que vejo que isto se deve, principalmente, a impor
tiincia de nossa politico no America. De fato, o De
partamento das Americas do ltamaraty representa urn 
volume extraordinaria de trabalho. Acho que se qui
sermos adotar urn criteria estatistico, pelo menos no 
que diz respeito ao Ministro de Estado, o Departamento 
das Americas repreesnta talvez cerca de 35% do tra
balho que ele tern de fazer aqui. Jsto mastra a impor
tiincia desse Departamento. 

A cerimonia de haje, para mim, tern varios aspectos. 
Costume ser muito honesto em dizer aquila que penso. 
Primeiro, porque o Departamento tern esso importiin
cia. Segundo, porque essa importiincia decorre do fato 
do priaridade muito especial, talvez a primeira priori
dade, que deu o Presidente Geisel ao relacionamento 
do Brasil com a America, e, especialmente, com a 
America latina, os nossos vizinhos. E, no America 
latina, o Brasil e o pais que tern onze na~oes fron-



tei ri~as, send a talvez a que tenha a maier numera de 
vizinhas no munda, o que induz a nossa polftica ex
terna a penetrar no intimidade desse Continente, a co
nhecer precisamente nao so os valores, como tambem 
os graus de nossa polftica exterior, e de nosso com
prometimento. Os poises latino·americanos coda vez 
rna is adqui rem personalidade propria. Acho que isso 
e flagrante e que constitui problema de amadureci
mento. E tal amadurecimento deve ser considerado 
par nos com compreensao e observado de forma amis
tosa, nao numa posi~ao de criticos, mas numa posi~ao 
de desejarmos chegar a identificar, com precisao e 
rigor, a motiva~ao de coda urn desses poises. 

0 Brasil tern que trabalhar no America Latina de 
forma fraternal, compreendendo, e niio pretendendo 
pensar que nos somas capazes de dar li~oes aos nossos 
irmiios do America Latina. ~ esse sentimento que, em 
reciprocidade, tambem deles desejamos receber: a com
preensiio do nosso processo de desenvolvimento econo
mico e social e de nosso processo polftico. Coda qual 
tern o di rei to de se dar o destine que entender. lsso e o 
fetor essencial em nossa capacidade de aproxima~ao 
real com a America Latina e, inclusive, tambem, com 
os Estados Unidos, que niio fogem a esta regra, de 
manei ra alguma. Creio que esta e a politico que temos 
procurado imprimir a nossa politico continental, de 
acordo com as di retrizes do Presidente Geisel. E os 
frutos estao ai. Estamos diversificando nossas ativido
des, e, inclusive, dondo urn sentido mois criador a 
uma palavro que adquiriu urn sentido mitico no Ame
rica Latina, que e a palovra integra~ao. 

0 processo de integra~iio simplesmente aduoneiro deu 
seus resultados. Niio pode ser abandonado. Pode ser 
levado adiante ainda, ate determinado ponto, mas niio 
e o unico sistema de se promover a integra~ao. A in
tegra~ao, hoje, tern variodos aspectos. Quolquer ini
ciativa bilateral que enriquece a regiao contribui para 
a integra~ao continental. Qualquer iniciativa bilateral 
ou aquelas que possam vir a ser de dais ou mais poi
ses, dentro de esquemas precisos, que otendam aos 
interesses do America Latino, tombem siio formes de 
integra~ao. E os foros multiloterais tombem o siio. Dol 
a abertura do Brasil a participar ativamente desses 
foros sem preconceitos, sem reserves, evidentemente, 
dentro do 6tico de nossa situa~ao no Continente. 

0 importante em polftica exterior e que o Brasil fale 
com voz propria. Elo nao pode ser umo voz falso, nem 
no sentido de se opor, nem no sentido de apenas dese
jar agrodor. Nenhumo das duos politicos frutifica. 0 
Brasil tern que ser outentico consigo mesmo, mas esto 
outenticidade tern que vir impregnada de urn elemento 
de cat61ise, que e a compreensiio do outenticidade 
tambem dos outros poises, porque eles tambem siio 
autenticos, tombem tern suas motiva~iies legitimas e 
nocionais, em n(vel igual ao das nossos motiva~iies. 
Parece·me, pais, lfcito afirmar que ja siio visiveis os 
resultados positives de nosso relacionomento com a 
America Latina. E siio vis(veis, emboro, oo mesmo tem
po, tolvez sejam os mois diflceis no campo internacio
nal porque em area tiio vizinha deve pogar-se o pre~o 
do intimidade. A intimidode niio permite simplifica~aes 
e e muito comum simplificor sabre questoes de politico 
exterior. 

Antes, era muito mois facil tolar em solidoriedode 
continental, porque era uma expressao lirico, que nao 

tinho nenhum conteudo concreto, ou antes, represen
tava apenas aspiro~iies respeitaveis e certas tradi~oes 
do Continente. Mas essas trodi~oes e esses conceitos 
nao tinhom que se confronter com realidades concre
tes. Hoje nos temos que casar as duos coisos. Esse 
amadurecimento, esse caracteriza~iio de personalidode 
dos pa(ses e as manifesta~iies mais concretes dos seus 
interesses nocionois, niio debilitam, porem, pelo con
tr6ria, devem ser fetor de fortalecimento dos denomi
nadores comuns do Continente. 

Evidentemente, nos temos que deixar para tras em 
muitos casas a bagagem artificial que se tenho criodo. 
Nado disso, implica, no entanto, em falta de solidarie
dode e sim no reconhecimento de que estamos entron
da num processo mais rigoroso e que o Brasil esta 
aberto as aspira~iies das demois na~oes, sendo con
di~iio essencial para nossos rela~iies com as Americas 
o fato de que nada sejo impassive! de ser discutido 
com qualquer pais do regiiio. lsso nao quer dizer que 
tenhamos que, necessariamente, ester de acordo. Mas 
isso quer dizer que h6 umo possibilidode sempre de 
negocia~iio e que ha umo possibilidode forte de har
moniza~ao de interesses." 

acordo de bitributa~iio 
brasil-rfa entra em vigencia 

Trechos dos discursos do Chanceler 
Azeredo da Silveira e do Embaixador da Republica 
Federal da Alemanha no Brasil, Horst Roding, 
pronunciados em 30 de dezembro de 1975, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, por ocasiiio da 
troca dos instrumentos de ratifica~iio do 
Acordo entre Brasil e RFA para Evitar a Dupla 
Tributa~iio em Materia de lmposto sobre a Renda e o 
Capital. 0 texto integral desse 
Acordo, assinado em Bonn em 27 de junho de 
1975, encontra-se na Resenha de Politico 
Exterior do Brasil, n.0 V, paginas 159 a 168. 

AZEREDO DA SILVEIRA 

"Esta troco coloca em vigor, a partir de 1.0 de ja
neiro de 1976, o Acordo de Bitributa~iio, que tern a 
finolidode de evitar que rendimentos gerodos em urn 
dos Estodos Contratantes, a serem pagos a residente 
no outre Estado, estejam sujeitos a duple imposi~ao 
fiscal. 

Eminentemente tecnico, o Acordo niio deixo, contudo, 
de repercutir nos mais voriodos setores de otividodes. 
Assim, oo omenizar o trotomento tributario para ren· 
dos gerodos pelas otividodes ecaniimicos dos pessoos 
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fisicas e juridicas em coda Estado, o Acordo se trans
forma em poderoso instrumento de estimulo aos inves
timentos de todas as categories, a transferencia de 
tecnologia e a amplia~iio do intercambio cientifico, 
cultural e ortistico. 

£ altamente significative que estejamos a firmer este 
Ato ao encerror-se o ano de 1975. Foi o ano que ter
mina propicio as boas rela~oes entre os nossos Gover
nos. Assistiu ele as visitas que reciprocamente nos 
fizemos os Chanceleres dos dois poises, visitas que 
forneceram a ocasiiio para o amadurecimento do pr6-
tica de consultas intergovernamentais sobre as rela
~oes bilaterais e os principais problemas internacio
nais contemporaneos. 

Em 1975, firmoram os dois Governos o importante 
Acordo de Coopero~iio no Campo dos Usos Pacificos 
do Energia Nuclear, que promete proficua, largo e 
crescente colabora~iio entre nossos poises. H6 poucos 
dies, foram criadas as primeiros empresas mistas que 
levariio a cabo o programa. Para esse fim, tivemos a 
visita a Brasili~ do Senhor Hans Haunschild, Secreta
rio de Estado do Ministerio do Pesquisa e Tecnologia. 

Durante a visita do Ministro Genscher ao Brasil, forom 
assinados o Protocolo de Coopera~iio Financeira, desti
nado ao financiamento de diversos projetos de desen
volvimento economico e social no Brasil, e o Proto
colo de Emprestimo, que visa a facilitar recursos para 
a pequena e media empresa, no Norte e no Nordeste 
do Pais. 

A Comissao Mista Teuto-Brasileira de Coopera~ao Eco
nomica voltou a reunir-se, dando curso a importantes 
projetos no campo dos investimentos. Foram criodas e 
implantadas este ano as respectivas Secretaries permo
nentes no Brasil e no Republica Federal do Alemanha. 
Tambem importantes foram os trabalhos do Comissao 
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Mista Teuto-Brasileira de Coopera~ao Cientifica e Tec
nol6gica, hoje mais do que nunca relevante nos rela
~oes entre os dois poises. 

0 ano de 1975 destacou-se, ainda, pelo numero de 
visitas trocadas por personalidades oficiais entre os 
nossos poises." 

EMBAIXADOR DA RFA 

"As relo~oes entre a Republica Federal do Alemanha 
e o Brasil tem bases bem diversificadas. Entre elas 
figuram investimentos e comercio, bem como o inter
cambia cientifico e cultural. 0 corater especialmente 
politico do Acordo para Evitor a Dupla Tributa~ao 
residir6 em seu efeito benefice para quase todos os 
setores onde alemaes e brasileiros estao cooperando. 

A renuncia de nossos Governos a tributes fixada pelo 
presente Acordo e, antes de tudo, a expressao de que 
chegamos juntos a conclusiio de que a transferencia 
tradicional de capital, tecnologia e know-how entre 
nossos poises tem beneficiado ambos os !ados e, por 
isso, deveria ser estimulada em escala a indo maior. 
As empresas alemiis come~aram a confiar cedo no 
futuro do Brasil e reagiram com um engajamento 
crescente a abertura mostrada pela parte brasil eire. 
Assim, j6 pudemos realizer, de maneira exemplar, 
muito daquilo que se afigura indispensavel com vis
tas a redu~ao do diferen~a do nivel de prosperidade 
entre os hemisferios Norte e Sui. Alem do mais, os 
brasileiros e os alemaes demanstraram que os prin
cipios liberais poderao contribuir, tambem entre os 
povos, para uma divisao de trobalho mais justa e mais 
adequada." 



geisel e stroessner 
trocam cartas 

Carta do Presidente paraguaio, Alfredo Stroessner, 
ao Presidente Ernesto Geisel, de 16 de setembro 
de 1975, divulgada em 22 de outubro de 1975 

Senhor Presidente e eminente amigo: 

A magnitude dos empreendimentos conjuntos que nos
sos Governos iniciaram, sob o amparo de acordos in
ternacionais conscientemente elaborados e desejados, 
asseguram a nossos povos rela~oes num nivel de alta 
omizade e reciproca coopero~iio, que estreitom coda 
dia mais os vinculos entre o Poroguoi e o Brasil. 

Por outro lado, as evidentes coincidencios, que nos 
aspectos interne e externo opresentom as politicos 
de nossos Governos, assinalom cominhos que servem 
para forjar um destine melhor para ambos os poises, 
em mementos em que serios problemas otingem a ou
tras no~oes. 

Estos considero~oes, que me comproz destacar, move
ram meu animo para estender a Vosso Excelencia, em 
nome de minha Patria e do moneiro mois cordial, um 
convite para que se digne a visita-lo, em data que con
sidere oportuno. 

Vosso esclorecido presen~o vira confirmor a decisiio 
de nossos Governos de prosseguir no empenho de lo
grar a prosperidade e felicidode de nossos povos, oo 
mesmo tempo que servira tombem para que o Poro
guoi rendo homenogem, no VOSSO ilustre peSSOO, 0 
nobre no~iio que ojusta agora conosco os cominhos 
de um venturoso porvi r. 

Pessoolmente, sera para mim motivo de especial pro
zer receber Vosso Excelencio e renovor, em Vosso 
grato componhio, o exame dos temas que suscitam a 
dinamico de nossos desejos comuns. Nos veriomos ossim 
mesmo, oltomente honrodos, minho esposo e eu, se 

a Excelentissimo Senhoro Geisel e membros de suo dis
tinta familia pudessem acomponhor Vosso Excelencio 
nesto oportunidade, que marcara, sem duvida olguma, 
uma jornada auspiciosa para nossos poises, compro
metidos como se acham em fortalecer uma omizade 
exemplar. 

Ao desejar assim expressados meus sentimentos, me 
honro em manifestar a Vossa Excelencia os protestos 
de minha omizade e muito alta considera~iio. 

Alfredo Stroessner 
Presidente do Republica do Paraguai 

Carta-resposta do Presidente Ernesto Geisel 
ao Presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner, de 
10 de outubro de 1975, divulgada em 22 de 
outubro de 1975 

Senhor Presidente e eminente amigo: 

Tenho a sotisfa~iio de acusar recebimento do corto, 
datada de 16 do mes findo, pela qual Vossa Excelencio 
teve a amabilidode de farmular um convite para que 
visite o Paraguai. Vosso Excelencio, em gesto odi
cional de gentileza, que muito me sensibilizou, signi
ficou-me o quanta estimorio que minho mulher e mem
bros de minho familia me ocomponhossem no referido 
viogem. 

Desejo expressor a Vosso Excelencio, Senhor Presiden
te, meu mois sincere ogrodecimento pelo convite em 
opre~o e, oo mesmo tempo, monifestor-lhe que me sera 
muito grato visitor o seu nobre e oltivo pais. £ tom
bern com particular sotisfo~iio que minho esposo em
preendera esso viogem. 

Estou certo, Senhor Presidente, de que esso visito sera 
umo novo oportunidode para estreitor oindo mois as 
relo~oes entre nossos povos, de cujo froterni dade os 
grondes e diversos empreendimentos, oro em onda
mento, constituem um eloquente testemunho. Essos 
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obras, pelo seu extraordinario porte e significado, es
too destinodos a umo profunda repercussoo no desen
volvimento de nossos poises. Somente Governos plena
mente imbuidos de seus deveres e responsabilidades 
poderiam lan~ar-se a uma tarefa conjunta de tao ex
traordinarias dimensoes. 

Ao terminer, Senhor Presidente, cabe-me dizer-lhe o 
quanta aprecio essa nova ocasiao de encontrar-me com 
Vossa Excelencia e de entreter uma conversa~ao sobre 
os assuntos de mutuo interesse de nassos Governas. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos 
do minha mais alta considera~ao. 

Ernesto Geisel 
Presidente do Republica Federative do Brasil 

dia das 
na~oes unidas 

Mensagem do Presidente Ernesto Geisel, de 24 de ou· 
tubro de 1975, a proposito do Dia das Na~iies Unidas 

Neste dia, em que se comemora o trigesimo aniver
sario das Na~oes Unidas, o Brasil reitera sua adesao 
aos prop6sitos e princfpios do Carta de Sao Francisco. 
Como ha trinta anos, nao parece haver hoje alter
native para a realiza~ao dos ideais de paz e justi~a 
a nao ser a observiincia do espirito do Carta, que 
reflete o sentimento do povo brasileira. A atua~ao 
international do Brasil se tern pautado pelos objetivos 
que nortearam, em 1945, o nascimento do Organiza
.;ao das Na~oes Unidas, e em cuja formula~ao teve 
participa~ao ativa. 

0 Brasil adota posi~ao construtiva e negoeiadora em 
face do Organiza~ao, e a reconhece como principal 
centro harmonizador dos interesses de Estados sobe
ranos e iguais. A coopera~ao entre Estados em pro I 
do paz, seguran~a e desenvolvimento, e a busca inces
sante de pontos de convergencia sao o meio mais 
eficaz de se concretizar plenamente o ideario de jus
ti~a contido no Carta das Nat;oes Unidas. 

dia nacional 
de a~ao de gra~as 

Do Chanceler Azeredo do Silveira, em 18 de novem· 
bro de 1975, sobre o Dia Nacional de A~iio de Gra~as 

~ com real prazer que me associo, mais uma vez, a 
camemorat;iio do Dia Nacional de At;iio de Grat;as. 
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A ideia de reunir todos os anos a famflia brasileira 
para render gra~as a Deus pelos dons de Sua Provi
dencia foi introduzida em nosso Pais por Joaquim 
Nabuco, expoente do diplomacia, do pensamento e das 
letras do Brasil. 

De seu restrito nucleo inicial, a pr6tica foi-se ex
pandindo e, ha vinte e seis anos, ganhou prote~ao 
oficial, atraves do lei que instituiu, no Brasil, o Dia 
National de A~ao de Gra~as. Em sua promot;ao, muito 
relevo assumiu o papel benemerito desempenhado 
por Dona Alice Gerin lsnard Tavora, que, com justit;a, 
relembro. 

Mas nao s6 dentro de nossas fronteiras nacionais a 
data e observada. Tambem nos Missoes diplomaticas 
brasileiras assim se faz, mesclando-se, entao, ao co
rater espiritual proprio do festa um inelutavel senti
menta de saudade do solo patrio, o que confere ao 
Dia Nacional de At;ao de Grat;as, no exterior, carac
teristica particularmente tocante. 

No condi~ao de Chefe do Coso em que nasceu a obser
viincia do Dia Nacional de At;ao de Grat;as, gostaria 
de concitar todos os brasileiros e, em particular, os 
servidores do ltamaraty, em seus varios niveis, a uni
rem-se, no dia de hoje, em agradecimento a Deus 
pelo que Dele tiverem obtido ou estiverem por re
ceber. 

Que esta uniao obedet;a a um processo natural de 
expansao, irradiando-se do seio das families aos 
nucleos de moradia ate alcant;ar os ambientes de tra
balho. 

E ja que a lgreja Cat61ica, de tanto preeminencia no 
Brasil, esta comemorando seu Ano Santo Jubilar, ou
t;amos tambem, no dia de hoje, a exortat;ao papal 
para 1975, toda ela em favor do reconciliat;Cio entre 
os homens. 

Que esse espirito de agradecimento ao Criador e de 
concordia entre as criaturas possa marcar de modo 
muito n itido nossa jornada de hoje. Se em tal in ten to 
unirmo-nos todos os brasileiros, com a generosidade 
e o entusiasmo que nos sao peculiares, estaremos 
preservando as mais nobres tradit;oes de nossa nacio
nalidade e, ao mesmo tempo, oferecendo salutar exem
plo a toda a Humanidade. 

genscher agradece 
hospitalidade brasileira 

Telegrama do Ministro das Rela~iies Exteriores do 
Republica Federal do Alemanha, Hans-Dietrich Gen· 
scher, em 20 de novembro de 1975 

Senhor Ministro de Estado das Relat;oes Exteriores da 
Republica Federative do Brasil, 
Embaixadar Antonia F. Azereda da Silveira. 



Prezado colega e caro amigo, 

Ao deixar o territ6rio da Republica Federative do 
Brasil, quero agradecer-lhe mais uma vez pela extra
ordinaria hospitalidade com que fomos recebidos, a 
minha delega.;ao e eu. As impressoes do que me foi 
dado levar deste fascinante pais, do seu desenvolvi
mento empolgante e da sua extraordinaria vivacidade, 
is to tudo sera inesquecivel para mim. 

As animadoras conversa~oes que pude manter com 
Vossa ExceU!ncia e com os seus colegas proporciona
ram-me conhecimentos altamente apreciados. Pude 
assim saber da magnitude das tarefas do seu Governo 
para assegurar o progresso economico e social do seu 
pais, aiE!m de receber uma impressao pessoal da im
portoncia do Brasil no mundo. 

A franqueza e a mutua confian.;a, que caracterizaram 
as nossas conversa.;oes, refletem a excelente situa.;ao 
das estreitas e amistosas rela.;oes entre os nossos 
poises, que constituem urn magnifico exemplo de uma 
parceria entre pares. 

Estou convencido de que desta nossa troca de impres
soes resultarao novas impulses para urn estreitamento 
ainda maior das nossas rela.;oes, sobretudo das eco
nomicas. As informa~oes diretamente recebidas pelos 
representantes do economic olema, que fizeram parte 
do minha comitiva, sobre a politico economica de seu 
pais, nao deixarao de ter consequencias positives, 
segundo creio. 

Eu lhe ficaria muito grato, Senhor Ministro, pelo favor 
de transmiti r a Sua Excelencia o Presidente da Repu
blica, General Ernesto Geisel, o meu especial agrade
cimento por me ter dado ocasiao para mantermos a 
nossa converso tao frutifera. 

Com os melhores votos por sua atividade de tamanha 
responsabilidade e por seu bem-estar pessoal, deixo-lhe 
minhos cordiais saudat;oes. 

Hans-Dietrich Genscher 
Ministro das Relat;oes Exteriores do 
Republica Federal do Alemanha 

morte de 
francisco franco 

Telegrama do Presidente Ernesto Geisel ao Presidente 
do Conselho de Regencia da Espanha, Alejandro Ro· 
drigues de Valcarcel, em 20 de novembro de 1975 

Sensibilizado com a noticia do falecimento de Sua 
Excelencia o Generalissimo Francisco Franco Bahamon
de, Chefe do Estado Espanhol, em nome do povo bra
sileiro e no meu proprio, apresento a Vossa Excelen
cia e aos demais membros do Conselho de Regencia 
a expressao do meu profunda pesar, rogando-lhe o 
obsequio de transmitir minhas sinceras condolencias 
a familia enlutada. 

Ernesto Geisel 
Presidente do Republica Federative do Brasil 

Telegrama do Presidente Ernesto Geisel a YIUYa do 
Generalissimo Francisco Franco Bahamonde, Senhora 
Carmen Polo de Franco, em 20 de novembro de 1975 

Em nome de minha familia e no meu proprio, rogo
lhe aceitar as expressoes de nosso profunda pesar 
pelo falecimento do Generalissimo Francisco Franco 
Bahamonde. 

Ernesto Geisel 
Presidente do Republica Federative do Brasil 

Telegrama do Chanceler Azeredo da Silveira ao Minis
fro de Assuntos Exteriores da Espanha, Pedro Cortina 
Mauri, em 20 de novembro de 1975 

Por ocasiao do falecimento de Sua Excelencia o Gene
ralissimo Francisco Franco Bahamonde, Chefe do Esta
do Espanhol, pet;o a Vossa Excelencia aceitar a ex
pressao do meu rna is sincero pesar. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro das Relat;oes Exteriores do Brasil 

falecimento do 
embaixador araujo castro 

Do Presidente norte-americano Gerald R. ford ao Pre
sidente Ernesto Geisel, em 10 de dezembro de 1975 

A Sua Excelencia Ernesto Geisel, 
Presidente da Republica Federative do Brasil. 

Prezado Senhor Presidente: 

Fiquei profundamente chocado com o subito faleci
mento de Joao Augusto de Araujo Castro, que serviu 
seu pais com tanto distint;ao no qualidade de Embai
xador nos Estados Unidos, durante OS ultimos quatro 
a nos e meio. Sua esclarecida representat;ao dos inte
resses brasileiros serviu para incrementar a amizade 
e o respeito entre nossos dois poises. Em meu nome e 
no do povo dos Estados Unidos, quero registrar aqui 
profunda pesar e apresentar condolencias por essa 
perda para ambos os nossos poises. 

Sinceramente, 

Gerald R. ford 
Presidente dos Estados Unidos da America 

Do Presidente Ernesto Geisel ao Presidente norte-ame· 
ricano Gerald R. ford, em 10 de dezembro de 1975 

A Sua Excelencia Gerald R. Ford, 
Presidente dos Estados Unidos do America. 

Fico muito reconhecido pela mensagem de pesames 
que Vossa Excelencia me enviou por motivo do fale-
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cimento do Embaixador Joao Augusto de Araujo Cas
tro. Esteja Vossa Excelencia seguro de que o exem
plo de dedica~ao a causa comum do amizade entre o 
Brasil e os Estados Unidos do America deixado pelo 
Embaixador Araujo Castro servir6 de estimulo para 
urn estreitamento coda vez maier das rela~oes entre 
nossos doi s pa ises. 

Ernesto Geisel 
Presidente do Republica Federative do Brasil 

Do Sec:retclrio de Estado norte-americ:ano, Henry Kis
singer, ao MinistrJ) das Rela~iies Exteriores do Brasil, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, em 10 de dezembro 
de 1975 

A Sua Excelencia 
Antonio Francisco Azeredo do Silveira 
Ministro das Rela~oes Exteriores 
Brasilia, DF. 

Prezado Antonio, 

Sinto urn profunda sentimento de perda pessoal com 
a morte do Embaixador Araujo Castro. Sua contri
bui~iio neste pais o distinguiu no Corpo Diplom6tico 
de Washington. Junto-me a seus muitos amigos ame
ricanos e admiradores para lamentar o falecimento 
de urn colega excepcional e urn grande representante de 
urn grande pais. 

Henry 

Do Chanc:eler Azeredo da Silveira a Embaixatriz My· 
riam Saint-Brisson de Araujo Castro 

Poucos homens terao contribuido mais do que Joao 
Augusto de Araujo Castro para dignificar esta Coso e 
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a carreira que abra~ou. Em todas as posi~oes que 
ocupou, em raziio do mesmo merecimento que o levou 
a galgar tados os escaloes da carreira diplom6-
tica brasileira, guiou-o o desejo de, bern servindo o 
ltamaraty, bern servir o Brasil. Nao foram poucos 
os mementos criticos em que esta Coso dependeu do 
inteligencia, do talento e do patriotismo de Joao Au
gusto de Araujo Castro. Digo-o porque tive o pri
vilegio de servi r di retamente sob suas ordens. lnter
preto, pais, o sentimento de todos quantos pertence
mos ao ltamaraty - desde os diplomates ate os fun
cion6rios administrativos, em exercfcio no Brasil e 
no exterior - ao lhe dizer do tristeza imensa que nos 
domina ao saber que niio mais teremos Joao Augusto 
de Araujo Castro a nosso I ado. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 

mensagem de geisel 
ao papa sobre o ano novo 

Do Presidente Ernesto Geisel ao Papa Paulo VI, por 
oc:asiiio du passagem de ano 

0 inicio de 1976 coincide, auspiCIOsamente, com a 
proclama~iio, par Vossa Santidade, do Dia Mundial 
do Paz. Desejo, pais, nesse Ana Novo, renovar meus 
votes par seu Pontificado, associando-me mais uma 
vez a mensagem comemorativa dessa data, que estou 
fazendo difundir para conhecimento do povo brasi
lei ro, cuja voca~iio ina to para paz e a concordia tanto 
o notabiliza como na~ao, em busca sempre do engran
decimento do patrimonio espiritual do humanidade. 



brasil sediarcl a 
proxima conferencia geral da aiea 

No come~o de outubro, o Brasil foi escolhido para 
sediar a proxima conferencia geral da Agencia Inter
national de Energia Atomica ,(AIEA), entidade especia
lizada da ONU que congrega 107 poises e tem por 
objetivo desenvolver a aplica~ao da energia atomica 
para fins pacificos. A conferencia esta marcada para 
setembro, e sera a vigesima na hist6ria da Agencia. 

Alem da Austria, sede da AIEA e onde normalmente 
sao realizadas suas reuniiies, apenas Japao e Mexico 
tiveram o privilegio de promover conferencias gerais 
da entidade. Representantes dos 107 poises filiados 
a AIEA reunem-se, anualmente, em conferencia geral, 
para debater questiies relacionadas com a aplica~ao 
pacifica da energia nuclear. 

Na ultima reuniao da AIEA, o Brasil prontificou-se a 
servir de sede a conferencia geral de 1976 e sua 
iniciativa foi aprovada por unanimidade. Com isso, 
o Brasil ganha prestigio international e tem a opor
tunidade de mostrar, in loco, a centenas de cientistas 
nucleares de todo o mundo, o que vem desenvolvendo 
no setor da energia nuclear, particularmente em con
seqUencia do acordo firmado, em junho passado, com 
a Republica Federal da Alemanha. 

Os brasileiros, na ocasiao, darao novas demonstra
~iies de seus prop6sitos pacificos no tocante ao uso 
da energia nuclear. Paralelamente, sera mais uma 
oportunidade para que representantes estrangeiros, 
de alto nlvel cientifico, tenham contato com a reali
dade brasilei ra em outros campos. 

com1ssao mista brasil-rfa de 
coopera~io cientifica e tecnoiOgica 

A quinta reumao da Comissao Mista Teuto-Brasileira 
de Coopera~ao Cientifica e Tecnol6gica, realizada em 
Bonn, nos dias 6 e 7 de outubro de 1975, examinou 

os relat6rios dos coordenadores dos diversos progra
mas de coopera~ao elaborados em fun~ao do Acordo 
Geral Brasil-Republica Federal da Alemanha sabre Co
opera~ao no Campo da Pesquisa Cientifica e Desen
volvimento Tecnol6gico. 

Esse Acordo trata da coopera~iio nos setores de pes
quisa e de desenvolvimento energetico; pesquisa ba
sica e aplicada em flsica, qulmica e engenharia, geo
ciencias, biociencias, etc.; pesquisa e desenvolvimento 
aeroespacial; matematica e processamento de dodos. 

A Comissao Mista anotou o progresso alcan~ado du
rante o ultimo ana de coopera~ao pelos convenios 
especiais concluidos entre o Centro de Pesquisas 
Nucleares de Julich, a Sociedade de Matematica e 
Processamento de Dodos, o Centro de Pesquisas Aero
espaciais, o Servi~o Alemao de lntercombio Academi
co, pelo lado da RFA; e a Comissao Nacional de Ener
gia Nuclear, a Nuclebras, o Conselho Nacional de De
senvolvimento Cientifico e Tecnol6gico (CNPq) e o 
Centro Tecnico Aeroespacial (CTA), pelo lado brasi
leiro. 

Os programas de trabalho para 1976 planejados par 
essas institui~iies foram aprovados. A Comissao Mista 
solicitou aos coordenadores alemaes e brasileiros que 
dessem enfase, no ambito da coopera~ao, aos progra
mas sabre os tr6picos umidos e as regiiies semi-aridas 
do Brasil. Foram aplaudidas as iniciativas em anda
mento nos campos de desenvolvimento e software 
de computadores e semi-condutores. 

A Comissao anotou o progresso dos cantatas objeti
vando a celebra~ao de um convenio especial entre o 
lnstituto de Ciencias Marltimas de Kiel e a Diretoria 
de Hidrografia e Navega~ao do Rio de Janeiro, abran
gendo a coopera~ao em areas especlficas de pesquisa 
e desenvolvimento oceanogr6fico. 

A Delega~ao brasileira foi chefiada pelo Secretario
Geral do Ministerio das Rela~iies Exteriores, Ramiro 
Saraiva Guerreiro; e a Delega~ao da Republica Federal 
da Alemanha, pelo Secretario de Estado do Ministerio 
Federal de Pesquisa e Tecnologia, Hans-Hilger Hauns
child. 0 Embaixador do Brasil em Bonn, Egberta da 
Silva Mafra, tambem esteve presente aos trabalhos. 

A sexta reuniao da Comissao Mista Teuto-Brasileira 
sera efetuada em Brasilia, entre setembro e outubro 
de 1976. 
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o brasil na assinatura do 
convenio constitutivo do sela 

0 Governo brasileiro foi representado na aprova~ao e 
assinatura do Convenio Constitutive da Sistema Eco
nomico Latina-Americana (SELA) pelo Chefe do Depar
tamento de Organismos Regionais Americanos do lta
maraty, Carlos Frederico Duarte Gon~alves da Rocha. 
A reuniiio em que se constituiu o SELA foi realizada 
na Cidade do Panama entre os dias 13 e 20 de outu
bro de 1975. 0 enviado brasileiro Ia compareceu na 
qualidade de representante especial plenipotenciario. 

embaixador da bolivia entrega 
carla de banzer a geisel 

Durante audiencia que lhe foi concedida pelo Presi
dente Ernesto Geisel, em 17 de outubro de 1975, no 
Palacio do Planalto, o Embaixador da Bolivia no Bra
sil, Marcelo Terceros Banzer, entregou ao Presidente 
brasileiro uma carta do Presidente boliviano, Hugo 
Banzer, agradecendo as medidas tornados pelo Gover
no do Brasil, para a viabiliza~ao dos acordos entre os 
dais poises no campo do coopera~iio economica. 

0 Presidente brasileiro e o Embaixador boliviano man
tiveram conversa~iies sabre os programas que seriio 
executados conjuntamente pelo Brasil e pela Bolivia, 
inclusive os que preveem a constru~iio - no vizinha 
pais - de uma grande siderurgica e de urn gasoduto 
para fornecimento de gas natural boliviano aa Brasil. 
0 Chanceler Azeredo do Silveira tambem esteve pre
sente a audiencia. 

brasil ingressa no 
conselho da imco 

0 Brasil foi eleito, em 12 de novembro de 1975, para 
o Conselho do Organiza~iio Consultive Maritima lnter
governamental (IMCO), no categoric B, cam 52 votos. 
56 o Canada, nessa categoric, obteve mais votos que 
o Brasil (53). 

Os demais eleitos, juntamente com Brasil e Canada, 
foram Republica Popular do China (50 votos), Fran~a 
(45), ltalia (45) e Republica Federal da Alemanha (44). 
Niio conseguiram se eleger os seguintes poises: Suecia, 
Espanha, Belgica, Liberia e Australia. 

No categoric A, foram eleitos Reina Unida, Grecia, 
Japiio, Estados Unidos, Noruega e Uniiio Sovietica. 
Sobrou a Liberia, q·ue depois se candidatau pela cate
goric B e perdeu novamente. No categoric C, elege
ram-se Argelia, Argentina, India, Indonesia e Polonia. 
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panama convida geisel para 
comemora~iio do congresso anfictionico 

Uma Missiio especial panamenha entregou ao Presi
dente Ernesto Geisel, no Palacio do Planalto, em 19 
de novembro de 1975, uma mensagem do Presidente 
da Republica do Panama, convidando-o para partici
par do reuniao de Chefes de Governa latina-america
nos que sera realizada no Cidade do Panama, a 26 de 
junho de 1976. 

Promovida pelo Governo panamenho, essa reuniiio sera 
o ponto alto das comemora~iies do Sesquicentenario 
do Congresso Anfictionico do Panama, convocado por 
Simon Bolivar em 26 de junho de 1826 e que foi a 
primei ra reuniiio pan-americana da historic. 

0 Vice-Presidente panamenho, Gerardo Gonzales, che
fiou a Missiio especial que veio trazer o convite ao 
Presidente Ernesto Geisel. Fizeram parte da Missiio, 
tambem, o presidente do Corte Suprema do Panama, 
Juan Materna Vasquez, e o Presidente da Assembleia 
Nacional panamenha, Dorio Gonzales Pitti. 

brasileira e eleita vice-~uesidenta 
de congresso sobre a mulher 

A Conferencia Mundial de Troca de lnforma~oes sabre 
a Situa~iio da Mulher, promovida pela UNESCO, em 
Bonn, no primeira semana de dezembro de 1975, com 
a presen~a de representantes de 22 poises, passou em 
revista as manifesta~oes havidas em todo o mundo 
comemorativas do Ana lnternacional do Mulher (1975). 

Foi aprovado, no Conferencia, urn programa para le
vantamento de informa~iies sabre a situa~iio juridica 
e social do mulher em todos os continentes, o qual 
sera posto em pratica no primeiro semestre de 1976. 
0 secretariado do UNESCO propos que os 22 poises 
representados na Conferencia de Bonn patrocinem o 
intercombio de visitas de personalidades feminines, 
com o prop6sito de intensificar a troca de informa~oes 
e aperfei~oar o conhecimento sabre problemas da 
mulher. Essas vi sitos deveriio ocorrer no segundo 
semestre de 1976. 

0 convite aos 22 poises, para participarem do Con
ferencia de Bonn, partiu do Diretor-Geral do UNESCO 
que, no processo de escolha, contou com o auxilio 
de entidades nacionais ligadas a esse organismo. 0 
Institute Brasileiro de Educa~iio, Ciencia e Culture 
(IBECC) - encarregado, no Brasil, das rela~oes com a 
UNESCO - indicou a escritora Dinah Silveira de Quei
roz para representor nosso Pais. 

A alemii Helga Stimm, do Parlamento Federal do Repu
blica Federal do Alemanha, foi eleita presidenta do Con
ferenda; e Dinah Silveira de Queiroz, vice-presidenta. 



0 Governo alemiio-ocidental prestigiou o congresso fe
minino de Bonn, enviando altos personalidades a 
sessiio de abertura, entre as quais a presidenta do 
Parlamento Federal. 0 lider maximo do Partido go
vernista (o Sociai-Democr6tico), ex-Chanceler Willy 
Brandt, compareceu a sessiio de encerramento, quan
do proferiu discurso incenti~ando as mulheres a per
sistirem no "luta corajosa pt Ia igualdade dos sexos". 

ministro dos transportes 
da italia visita o brasil 

Estiveram no Brasil, em fins de novembro e come~o de 
dezembro de 1975, duos missiies oficiais italianas, uma 
encabe~ada pelo Ministro dos Transportes e do Avia~iio 
Civil do ltalia, Mario Martinelli, e outra, pelo Subsecre
tario desse Ministerio, Giuseppe Sinezio. Os visitantes 
montiveram cantatas com autoridades e empresarios 
brasileiros do area dos transportes, sobretudo 0 fer
roviario. 

Mario Martinelli conversou sabre a concessiio, pelo 
Governo italiano ao Brasil, de creditos para a execu~iio 
de obras ferroviarias. Segundo o Ministro, seu pais tern 
interesse em montar no Brasil, sob regime de joint 
ventures, duos fabricas de locomotivas, e fornecer ma
terial ferroviario. 0 Ministro brasileiro dos Transpor
tes, Dirceu Nogueira, anotou o interesse, mas ressaltou 
que o Brasil - em projetos dessa natureza - prefere 
o sistema de cons6rcios. 

Acompanhado por tecnicos italianos, Giuseppe Sinezio 
visitou a estrada de ferro Rio-Bela Horizonte, obras 
do constru~iio do Ferrovia do A~o, obras do Rede Fer
roviaria Federal (RFF) no Baixada Santista e no porto 
de Santos, e o terminal petrolifero de Paullnia, no 
Estado de Siio Paulo. 

As missiies italianas vieram retribuir visita a ltalia 
feita em maio por uma delega~iio de tecnicos do Minis
terio dos Transportes, do Rede Ferroviaria Federal, do 
Empresa de Engenharia Ferroviaria (ENGEFER) e das Fer
rovias Paulistas S/A (FEPASA), chefiada pelo Subsecre
tario-Geral do Ministerio dos Transportes, Newton Cyro 
Braga. 

representante dos eua na oea 
converso com silveira 

0 Embaixador dos Estados Unidos no Organiza~iio dos 
Estados Americanos (OEA), William Maillard, esteve em 
Brasilia em 8 de dezembro de 1975, quando se reuniu 

por mais de tres horas com o Chanceler Azeredo do 
Silveira. Do encontro participaram tambem o Chefe 
do Departamento de Organismos Regionais America
nos do ltamaraty, Carlos Frederico Duarte Gon~alves 
do Rocha, e o Embaixador dos EUA no Brasil, John 
Crimmins. 

0 principal assunto da viagem de Maillard ao Brasil 
foi a proposta de reforma do Carta de Principios do 
Organiza~iio dos Estados Americanos. Com o mesmo 
objetivo, o representante norte-americana no OEA ja 
havia visitada Montevideu e Buenos Aires; e, ao deixar 
Brasilia, rumau para Caracas e Port-of-Spain. 

comite brasileiro-boliviano 
de coopera~ao econ&mica e tecnica 

Em Santa Cruz de Ia Sierra, o Comite Brasileiro-Bolivia
no de Coopera~iio Economica e Tecnica realizou uma 
serie de tres reuniiies, encerrodas em 11 de dezembro 
de 1975. 

Esse Comite foi constituido nos termos do Artigo VII 
do Acordo de Coopera~iio e Complementa~iio Industrial 
entre Brasil e Bolivia, assinado em 22 de maio de 
1974, em Cochabamba, pelo Chanceler Azeredo do 
Silveira e pelo Ministro das Rela~iies Exteriores e Culto 
do Bolivia, Alberto Guzman Soriano (publicado pela 
Resenha de Politico Exterior do Brasil, ano I, numero I, 
paginas 56 e 59). 

As tarefas do Comite sao coordenar a coopera~ao e 
a complementa~iio industrial a que se refere o Acor
do. A Delega~ao brasileira que compareceu as reuniiies 
de Santa Cruz de Ia Sierra foi chefiada pelo Secre
tario-Geral do Ministerio do Industria e do Comercio, 
Paulo Vieira Belloti; e a boliviano, por Miguel Tejada 
Velasco. 

as quatro primeiras 
subsidiarias da nuclebras 

A Nuclen, a Nuclep, a Nuclei e a Nuclam - as quatro 
primeiras subsidiaries do Nuclebras (Empresas Nu
cleares Brasileiras S/A), previstas pelo Acordo Nuclear 
Brasil-Republica Federal do Alemanha, de 27 de junho 
de 1975, foram constituidas em Brasilia, em 17 de 
dezembro de 1975, em solenidade realizada no gabi
nete do Ministro das Minas e Energia, Shigeaki Ueki. 

A tarefa do Nuclen (Nuclebras Engenharia S/A) sera 
atuar no area de servi~os de engenharia para usinas 
nucleares. A Nuclep (Nuclebras Equipamentos Nuclea-
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res S/ A) cui dora do fabrica~ao de componentes pesa
dos para usinas nucleares. A Nuclei (Nuclebras Enrique
cimento lsot6pico S/A) construir6 uma usina de de
monstra~ao de enriquecimento de uronio baseado no 
processo de jato centrifuge. A Nuclam (Nuclebras Auxi
liar de Minera~ao S/ A) se ocupar6 do prospec~ao, pes
qui sa, minera~ao e beneficiamento de mintirios de 
uronio. 

Os documentos que criaram as quatro subsidiaries fa
ram ossinados pelo Presidente do Nuclebras, Paulo 
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Nogueira Batista, e pelos representantes das empresas 
nucleares alemas associadas a Nuclebras. Altim do 
Ministro das Minas e Energia, estavam presentes a 
solenidade de assinatura o Ministro, lnterino, das Rela
~oes Exteriores, Ramiro Soraivo Guerreiro; o Ministro 
do Industria e do Comercio, Severo Fagundes Gomes; 
o Embaixador do RFA nc Brasil, Horst Roding; o Se
cretario de Estado do Mir 1sterio de Pesquisa e Tecnolo
gio do RFA, Hans Hounschild; e todos os presidentes 
e diretores de empresos vinculodos oo Ministerio dos 
Minas e Energia. 



senado 
federal 

Lourival Baptista (ARENA/Sergipe) - Posi~iio do Go
verna brosileiro com respeito a cria~iio do Sistema 
Economico Latino Americana (SELA). Diorio do Con· 
gresso National n.0 124/7-1 0-1975/Se~iio II. 

Arnon de Mello (ARENA/Aiagoas) - Acordo Nuclear 
Brasil-Republica Federal da Alemanha. DCN n.0 131/ 
17-11-1975/Se~iio IL 

Virgilio Tovora (ARENA/Ceara) - Oocumentos firma
dos pelos Chanceleres brasileiro e alemiio, em Brasi
lia, dando inicio pratico as atividades decorrentes do 
Acordo Nuclear. DCN n.0 155/20-11-1975/Se~iio II. 

ltamar Franco (MOB/Minas Gerais) - Analise do ba
lan~o de pagamentos brasilei ros, na parte referente 
a canto de servi~os. DCN n.0 156/21-11-1975/Se
~iio II. 

Orestes Quercia (MOB/Siio Paulo) - lmportoncia da 
Associa~iio Latina-Americana de Livre Comercio (ALALC) 
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